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Leo Loewenthal en de Frankfurter Schule
Ludo Abicht
Habent sua fata doctores: op Sproul Plaza in Berkeley, de symbolische
geboorteplaats van de studentenbewegingen van de jaren zestig, wemelt het elke
dag van energieke kooplui die hun ideologische waar op de ‘vrije ideeënmarkt’
van deze universiteit via luidsprekers, affiches en blaadjes staan aan te prijzen.
Kale monniken in gele gewaden zingen er ononderbroken hun ‘Hare, Hare
Krishna’, iemand vraagt je handtekening onder een petitie tegen de buitenlandse
politiek van president Reagan, de zionisten hebben een tafel naast de
vertegenwoordigers van de PLO, en een gebaarde guru vertelt een groep
omstaanders hoe je door zijn meditatiekunst het absolute geluk kan bereiken.
En soms bots je op een kleine oude man in een zomerjasje die dat allemaal
met belangstelling absorbeert en dan in een van de gebouwen verdwijnt voor
zijn seminarie over Simmel en Lukács. En vrienden wijzen hem na: dat is Leo
Loewenthal, de laatste overlevende van de Frankfurter Schule, sinds het
overlijden van Herbert Marcuse dus de enige erfgenaam van een van de
belangrijkste filosofische stromingen van onze eeuw.
Leo Loewenthal was ongeveer zestig jaar oud toen de lange studentenrevolte hier
begon: ‘Toen de eerste studentenmanifestaties plaatsgrepen, op de trappen van het
stadhuis of het justitiepaleis van San Francisco, protesten tegen het “Un-American
Activities Committee”, de opvolger van de organisaties in de McCarthyperiode, heb
ik de studenten in mijn colleges gefeliciteerd. Ik zei dat het me plezier deed dat ze
eindelijk uit de grote winterslaap van de jaren vijftig wakker geworden waren’.
Vandaag, twintig jaar later, is hij nog steeds actief als docent in de afdelingen
sociologie, filosofie en vergelijkende literatuurwetenschap en blijft hij in intellectueel
contact met geestesgenoten in Europa en de Verenigde Staten. De uitgeverij Suhrkamp
publiceerde vorig jaar de eerste band van zijn verzamelde Schriften, waarvan het
merendeel tot nog toe verspreid was over de jaargangen van het Zeitschrift für
Sozialforschung en andere bladen, zodat men nu voor het eerst de kans zal hebben
zijn bijdragen als geheel te overzien en de evolutie van zijn denken te volgen vanaf
zijn
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eerste redevoering voor een zionistische studentenclub in 1920 tot zijn (voorlopig)
laatste artikel, een intellectueel portret van Theodor W. Adorno, in 1980. Om allerlei
redenen, onder meer wegens zijn eerder teruggetrokken stijl en zijn
specialisatiegebieden, is Leo Loewenthal een van de minder bekende leden van het
beroemde Institut für Sozialforschung gebleven, al is zijn intellectuele en persoonlijke
biografie even boeiend en verrassend als die van zijn vrienden en collega's en leveren
zijn gedetailleerde studies heel concrete toepassingen van de esthetische en
filosofische grondslagen van de zogenaamde ‘kritische theorie’.
Het inleidende essay dat we hier aan hem wijden, begint met een korte biografische
schets, bespreekt dan Leo Loewenthals bijdragen tot de literatuursociologie en de
theorie van popcultuur en massacommunicatie, en besluit met een bespreking van
het complexe toekomstbeeld van de Frankfurter Schule vanuit zijn heel persoonlijke
en gepassioneerde visie op individu en maatschappij.

De auteur als produkt en producent
Leo Loewenthal werd in Frankfurt am Main geboren als zoon van een joodse arts,
die echter radicaal met de religieuze traditie gebroken had. Terwijl de grootvader,
een leraar aan de joodse school, zijn kinderen streng orthodox opgevoed had, werd
de jonge Leo door zijn vader ingewijd in de theorieën van Darwin, Haeckel,
Schopenhauer en de hele positivistische, antireligieuze school. Maar het conflict
tussen de generaties herhaalde zich, toen Leo als student in Heidelberg contact zocht
met de zionistische studentenbeweging en reeds in 1921 lid was van de kring rond
Rabbi Nobel, samen met Martin Buber, Franz Rosenzweig, Siegfried Cracauer, Erich
Fromm en anderen, waarvan we de namen in het latere ‘Jüdische Lehrhaus’ in
Frankfurt en het Institut für Sozialforschung opnieuw zullen ontmoeten. De spanning
tussen vader en zoon werd nog groter, toen Leo een orthodox meisje uit Königsberg
huwde en ze besloten kosjer te gaan leven en de religieuze feestdagen te vieren. Maar
wat hem in die zionistische beweging aantrok was niet op de eerste plaats het zuiver
religieuze, maar de messianisch-socialistische overtuiging die bijvoorbeeld de oudste
kibbutzim kenmerkte.
In 1925 werd hij redacteur van de Jüdische Wochenzeitung en medewerker aan
de ‘Beratungsstelle für ostjüdische Flüchtlinge’, een bureau voor sociale
dienstverlening aan slachtoffers van het antisemitisme in Polen en Oost-Europa.
Daardoor kwam hij in direct contact met een reële discriminatie die hij in zijn jeugd
als kind uit de burgerij en ‘geassimileerde’ nooit
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persoonlijk ervaren had. Die vroege integratie in de joodse renaissance kwam echter
tot een abrupt einde, toen hij in hetzelfde jaar een artikel publiceerde, Die Lehren
von China, waarin hij de joodse emigrantenorganisaties ervan beschuldigde, in
Palestina een klasse van ontrechte en verbitterde Palestijnse boeren en landarbeiders
in het leven te roepen, iets wat vroeger of later de hele zionistische beweging zou
discrediteren. Hij verliet de krant en begon zich meer met marxistisch georiënteerde
literatuurstudie bezig te houden.
In de revolutionaire periode na de eerste wereldoorlog stond hij in de linkervleugel
van de USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands), tussen de
openlijk reformistische SPD en de steeds meer van Moskou en de Komintern
afhankelijke communistische Partij. Toen de USPD opnieuw met de SPD versmolt,
maakte hij die stap niet mee en behoorde met vele linkse intellectuelen tot die groep
van linkse daklozen die zich in geen van beide arbeiderspartijen thuisvoelden. Vanaf
1926 werd hij medewerker aan het Frankfurter Institut für Sozialforschung en begon
een intense intellectuele samenwerking met Max Horkheimer, die in 1930 de leiding
van het Instituut overnam en Loewenthal als hoofdassistent engageerde. Het Instituut
functioneerde echter niet in een historisch vacuüm, en toen de Nazi's op 14 september
1930 onverwachts 107 zetels in de Reichstag veroverden, begon men al met de
mogelijkheid van emigratie te rekenen. Een studie onder de arbeiders in het Rijnland
had aangetoond dat pre-fascistische of minstens autoritaire stromingen ook bij de
gesyndiceerde arbeiders aanwezig waren en er dus weinig hoop was dat de linkse
beweging een fascistische machtsovername zou kunnen tegenhouden. In 1931 werd
een branche van het Instituut in Genève opgericht, de fondsen werden op een
Nederlandse bank ondergebracht en de rijke bibliotheek werd aan de London School
of Economics geschonken. De bibliotheek is helaas door het wantrouwen van de
Engelse ambassadeur nooit uit Nazi-Duitsland geraakt en - ironisch genoeg - tijdens
de oorlog door Engelse brandbommen vernield. Op 2 maart 1933 verliet Leo
Loewenthal Frankfurt en drie dagen later bezette de SA het gebouw van het Instituut.
Maar ook het asiel in Genève was maar voorlopig, omdat ze er nooit een vaste
verblijfsvergunning kregen, zodat de kern van de medewerkers tenslotte de uitnodiging
van Columbia University in New York aannam, om daar in 1934 als Institute for
Social Research opnieuw te beginnen.
In die periode schreef Leo Loewenthal zijn nu klassiek geworden
literatuursociologische studies, tot hij, Marcuse en anderen in 1941 actief werden in
het Amerikaanse Oorlogsministerie, toen ze in een militaire
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overwinning van de Geallieerden de enige realistische verdediging tegen het
fascistische gevaar zagen. Die medewerking bracht voor hem ook een heroriëntatie
van zijn intellectuele activiteit en interesse met zich: als afdelingsleider in het ‘Office
of War Information’ analyseerde hij de radioprogramma's van de Wehrmacht en de
Duitse pers, om beter te begrijpen wat er sociaalpsychologisch in het Derde Rijk aan
de gang was. Dat was het begin van zijn groeiende belangstelling voor media en
massacommunicatie. Tegelijkertijd werkte hij voor het Instituut aan een studie over
het antisemitisme bij de Amerikaanse arbeiders, in opdracht van het ‘American
Jewish Labor Committee’. Deze analysen van de massamedia en de autoritaire
persoonlijkheidsstructuur bleven echter niet beperkt tot het Duitse fascisme en
bepaalde segmenten van de Amerikaanse bevolking, maar omvatten langzamerhand
alle aspecten van het openbare leven in de VSA, in een periode waarin de officiële
politiek en de publieke opinie zichzelf nog goedgelovig als consequent democratisch
en anti-fascistisch beschouwde. In zijn boek over rechtse, racistische demagogen
(Prophets of Deceit, 1979) plaatste Loewenthal de agitatorische activiteiten en het
succes van deze prekers in het ruimere kader van een steeds meer gesloten
maatschappij.
Van het ‘Office of War Information’ ging hij in 1949 over naar de
onderzoeksafdeling van de ‘Voice of America’, waarvoor hij het effect van de
radioprogramma's op de luisteraars in een aantal landen onderzocht, en al vlug tot
de vaststelling kwam dat de Amerikanen veel te weinig besef hadden van de
verschillende culturele milieus die ze wilden bereiken. Hoewel hij toen nog loyaal
in de mogelijkheid van een door de VSA gesteunde democratisering van Europa
geloofde, geraakte hij in de jaren vijftig als ‘buitenlander met een links verleden’ in
allerlei problemen, waardoor hij tenslotte gedwongen werd die post te verlaten. De
medewerkers van senator McCarthy hadden namelijk ontdekt dat de ‘Voice of
America’ in feite in de handen van de ‘communisten’ geraakt was en ze zonden een
speciale onderzoekscommissie naar New York om de staf van dat radiostation te
ondervragen en te intimideren. Toen Loewenthal in 1954 een uitnodiging kreeg om
een jaar aan de University of California in Berkeley te doceren, en daarna nog een
jaar in het ‘Center for Advanced Studies’ van Stanford University aan een boek te
werken, was dat een ideale gelegenheid om zonder enige toegevingen uit het koude
oorlogsmilieu, dat de ‘Voice of America’ intussen geworden was, te verdwijnen. In
1956 werd hem dan een leerstoel in Berkeley aangeboden, waar hij onder meer in
de jaren zestig in de linkervleugel van het faculteitscomité voor universitaire
hervorming actief was (Education at Berkeley: Report
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of the Select Committee on Education, 1968).
Leo Loewenthals intellectuele biografie en bibliografie lopen bijna volkomen
parallel met zijn levensdata: na de eerste artikelen over zionisme en antisemitisme
(Heidelberg, Frankfurt) komen de literatuursociologische studies (Frankfurter Schule),
en vanaf de oorlog volgen de boeken en artikelen over communicatie en popular
culture en de media (New York). Maar als men hem vraagt, in welk vakje hij zichzelf
plaatst, antwoordt hij altijd zonder aarzelen dat hij heel zijn leven lang ononderbroken
filosoof geweest is, ook al heeft hij zich betrekkelijk weinig met zuiver vakfilosofische
vragen beziggehouden, trouwens een kenmerkende trek voor de meeste leden van
de interdisciplinair gerichte Frankfurter Schule.

Literatuur als Sociologie
Tussen 1928 en 1977 publiceerde Loewenthal 3 boeken en ongeveer 25 artikelen
over theoretische en praktische problemen van de materialistische literatuursociologie,
een wetenschappelijke methode die hij aan de rechterkant moet verdedigen tegen de
toen in Duitsland heersende burgerlijke literatuurtheorie, en aan de linkerzijde moet
afgrenzen van de vulgair-marxistische, deterministische aanpak van het socialistisch
realisme. Deze positiebepaling begint in 1932 met een artikel in het Zeitschrift für
Sozialforschung onder de titel Zur gesellschaftlichen Lage der Literaturwissenschaft.
Na de eerste wereldoorlog had de officiële Duitse literatuurwetenschap voorgoed
met de positivistische en rationele methoden van de 19e eeuw gebroken en in de
plaats daarvan een irrationele, metafysische benadering ontwikkeld. Loewenthal
merkt daarbij op dat de overeenstemming tussen deze theorieën en de psychologie
van C.G. Jung niet toevallig is: beide willen het kunstwerk isoleren van de auteur en
het produktieproces in ieder geval van de sociale context. Deze isolatie leidt echter
niet tot een nauwkeuriger kennis van het werk, maar tot een steeds vagere, mythische
begrippenwereld (Volkstum, Schicksalsverband, Zeitalter des Homer, enz.) die ertoe
dient, een literaire tekst vooral niet als een sociaal en historisch produkt te begrijpen.
Loewenthal verwerpt zowel het kortzichtige positivisme als deze pseudo-filosofische
speculatie, en verdedigt de ontwikkeling van een materialistische literatuurwetenschap,
waarbij een tekst zowel in zijn historisch-sociaal verband als in zijn stilistische en
artistieke eigenheid kan worden verklaard. Met een reeks voorbeelden uit de Europese
literatuur (Balzac, Gutzkow, Freytag, Meyer) toont hij dan aan, dat deze theorie
zowel de vorm en de motieven als de stofkeuze van het literaire werk moet kunnen
analyseren
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om overtuigend te werken. Een bevredigend resultaat is pas bereikt, wanneer we ook
inzicht gekregen hebben in het bewustzijn van de auteur ‘als bemiddelaar tussen de
maatschappelijke structuur en het werk’ en een beeld hebben van de receptie van het
kunstwerk in de verschillende sociale groepen.
In 1948 behandelt hij deze thema's opnieuw in Aufgaben der Literatursoziologie,
maar deze keer gaat hij niet uit van een polemische aanval op de burgerlijke
literatuurtheorie. Hij verdedigt hierin vooral het onderzoek van literaire teksten die
zich niet expliciet met sociale of politieke problemen bezighouden: ‘Het is ook zijn
taak, de sociale implicaties te onderzoeken van die thema's die ver van de politieke
en maatschappelijke gebeurtenissen af liggen’. Opvallend is ook dat hij in dit tweede
essay veel meer plaats besteedt aan publikatie- en distributietechnieken, die omgekeerd
dan weer een effect hebben op motivering en stijl van de auteur. En, naast de klassieke
werken, wordt nu ook de massaliteratuur als studieobject voor de literatuursociologie
aanbevolen. Loewenthal bespreekt achtereenvolgens de analyse van de functie van
de inhoud, de houding van de auteur, de culturele traditie - ook en vooral in
stripverhalen en dergelijke - en de wisselwerking tussen de maatschappelijke situatie
en de literaire massaproduktie.
Een derde belangrijk essay waarin hij zijn theorie ontwikkelt, is de Inleiding tot
Literature and the Image of Man. Social Meanings in Literature (1957). ‘Juist omdat
grote literatuur de hele mens in diepte voorstelt, neigt de auteur ertoe, de maatschappij
te verdedigen of uit te dagen eerder dan haar passieve kroniekschrijver te zijn’.
Loewenthal heeft zijn posities van 1932 niet verlaten, ook al vermijdt hij zorgvuldig
de marxistische terminologie van zijn vroegere werk. En het essay eindigt met een
vraag die in de context van de Frankfurter Schule ver van retorisch klinkt: ‘De vraag
die de kunstenaar aan de mens stelt is, of pijn en angst onvermijdelijke elementen
van het menselijk lot zijn of vooral een gevolg van sociale omstandigheden’. In 1932
gingen de metafysici met het eerste akkoord, terwijl de dogmatische marxisten zonder
meer het tweede kozen. In 1957, na de ervaringen van het fascisme, de wereldoorlog
en het Stalinisme, was het antwoord voor niemand meer zo duidelijk.
Wat de praktische toepassing van zijn theorie betrof, bewees Loewenthal met een
beroemd geworden essay over Knut Hamsun (Zeitschrift für Sozialforschung, 1937)
dat de door hem voorgestelde methode tot merkwaardige resultaten kan leiden: tegen
de bezwaren van de meeste medewerkers van het Instituut in beweerde hij dat men
via een zuiver interne analyse van Hamsuns werk de regressieve en fascistische
ideologie van
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deze lievelingsauteur van links kon aantonen. En het zou nog jaren duren vóór
Hamsuns openlijke sympathie voor het fascisme en de Nazi's voor de meesten van
zijn bewonderaars als een schok zou komen. In dit essay, een schoolvoorbeeld van
de literatuursociologische benadering, onderzoekt Loewenthal Hamsuns werk
inhoudelijk en stilistisch in zijn verhouding tot de natuur, de heldenverering, de stad
en het nihilisme en ontdekt keer op keer opvallende overeenkomsten met de ideologie
van het toen in Europa zegevierende fascisme: ‘... de autoritaire thema's en
stemmingen die allang impliciet waren in zijn romans: de heidense eerbied voor de
onbeperkte en onbegrijpelijke natuurkrachten, de mystiek van bloed en ras, de haat
voor de arbeidersklasse en de bedienden, de blinde onderwerping aan het gezag en
de beperking van de individuele verantwoordelijkheid, anti-intellectualisme en een
nijdig wantrouwen tegenover het middenstandsleven in de stad in het algemeen’.
In tegenstelling tot Marcuse en andere medewerkers aan het Instituut voelde
Loewenthal weinig voor de analyse van de moderne literatuur (met de in feite
regressieve Hamsun als enige grote uitzondering), zodat hij zich niet in de debatten
rond het expressionisme en de ‘decadente’ formalisten gemengd heeft. Maar zijn
studies van de klassieke Europese literatuur sinds de 16e eeuw behoren door hun
streng wetenschappelijke aanpak en originele inzichten tot het beste wat de
materialistische literatuurwetenschap te bieden heeft.

Massacultuur en menselijke dialoog
In Standortbestimmung der Massenkultur (1950) wees Loewenthal erop, dat de
discussie over de voor- en nadelen van popular culture veel ouder is dan wij
gewoonlijk aannemen. Al bij Montaigne vinden we de aanzet van een debat over de
menselijke eenzaamheid na de ineenstorting van de middeleeuwse cultuur en het
concrete voorstel, de mensen door ‘verstrooiing’ te troosten, te bevrijden en af te
leiden. Honderd jaar later, in een reeds ontwikkelde burgerlijke cultuur, antwoordt
Pascal totaal negatief op dit voorstel van Montaigne. Volgens Pascal zouden de
meeste gevaren waaraan de mensen blootgesteld zijn - opwinding, moeite, hofintriges
en oorlog - verdwijnen als ze zouden leren ‘rustig in hun kamer te blijven’. En in
deze tegenstelling ziet Loewenthal de twee standpunten die nog steeds elk debat over
massacultuur en vrijetijdsbesteding beheersen. In de 18e en 19e eeuw concretiseerde
zich die discussie in het contrast tussen ‘popular culture’ en ‘kunst’, een polemiek
die de hele intellectuele
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klasse in voor- en tegenstanders van massacultuur en popularisatie verdeelde.
Loewenthal documenteerde en analyseerde deze debatten in zijn studies over het
openbare culturele leven in Engeland. Eerst onderzoekt hij het materiaal: de
volksromans en het steeds groter wordende lezerspubliek, dat niet alleen de
middenstand omvat, de tijdschriften en kranten, de volksbibliotheken en het populaire
theater. In het begin wordt, naar goedrationalistische gewoonte, positief op deze
democratisering van opvoeding en cultuur gereageerd, maar al in het laatste kwart
van de 18e eeuw begint men zich kritisch te uiten. Men spreekt van het opportunisme
van schrijvers en uitgevers, klaagt over het ‘gevaarlijke realisme’ dat zich steeds
meer op geweld en misdaad schijnt te concentreren, de goedkope sentimentaliteit en
de algemene middelmatigheid van de produktie en het koortsige zoeken naar alles
wat ‘nieuw en afwisselend’ is. Het is merkwaardig hoe die debatten van 1780
overeenstemmen met de discussies van 1980 over bijvoorbeeld de gevaren van
Hollywoodfilms en (nog eens Hollywood) televisieprogramma's. De verdedigers van
die eerste ‘popular culture’, schrijvers als Goldsmith, Fielding, Hume en Burke,
gingen uit van het geloof in een natuurlijke ‘goede smaak’, die zowel door gebrek
aan opvoeding als door een verkeerde opvoeding bedorven kon worden: alle mensen
hebben de mogelijkheid om tot een begrip van volkomen en algemene schoonheid
te komen. Het duurde echter niet lang voor dit optimisme geconfronteerd werd met
de over het algemeen weinig ‘verheven’ smaak van het grote publiek, en dit inzicht
leidde enerzijds tot een pragmatisch relativisme dat zich aan de eisen van het publiek
aanpaste, en anderzijds tot een aristocratische exclusiviteit die in de hele massacultuur
een bewijs zag van het mislukken van de democratische stroming en het verval van
de beschaving in het algemeen.
Deze en andere gedetailleerde monografieën vormen de basis voor Loewenthals
theoretische bijdragen tot een allerminst afgesloten debat: is massacultuur slechts
een onschuldig tijdverdrijf voor de uitgebuite arbeidersklasse of eerder het bewijs
dat algemene vorming noodzakelijk tot vervlakking en morele achteruitgang leidt?
Is het een direct gevolg van de economische ontwikkelingen in de vorige eeuw en
als zodanig een noodzakelijk element van het democratisch-kapitalistische systeem?
Op basis van zijn literatuursociologische premissen gaat Loewenthal uit van de
historische ontwikkeling van het probleem en de politiek-economische context: de
behoefte aan verstrooiing sinds de opkomst - en isolering - van het moderne individu,
de veranderde verhouding tussen kunstenaar en publiek, de sociale functie van de
cultuur, de rol van ‘de kunst’ zelf als
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kritische verdediging van de humanistische traditie of als dienstmeid van de interessen
van de heersende klassen. Wat de functie van de ‘grote literatuur’ betreft, staat
Loewenthal in de traditie van de Frankfurter Schule: ‘Ik geloof dat Marcuse en ik
hierin dezelfde positie hebben, al was er ooit een periode in de ontwikkeling van
Marcuse's denken, waarin hij meer waarde toekende aan tendentieuze bellettrie en
spontane politieke kunst. Later gaf hij dat standpunt op en hield hij vast aan het
utopische karakter en de onafhankelijkheid van het kunstwerk. Adorno's positie, dat
de kunst steeds meer in de defensieve hoek geduwd wordt, vind ik volkomen
gerechtvaardigd. Hoe groter de gevaren en de verleiding worden voor een kunstenaar
- die tenslotte een lid van de burgerlijke kapitalistische wereld is - om geld te
verdienen door verkoopscijfers, filmrechten enz., hoe moeilijker het wordt de
integriteit van het artistieke geweten te bewaren’.
En zijn studies van de ‘triviale literatuur’, zoals onder meer zijn essays over
populaire biografieën, hebben dit wantrouwen tegenover populaire cultuur slechts
versterkt. In Die biographische Mode (1955) verzamelde hij lijsten van clichés
(superlatieven, zielstoestanden, unieke gebeurtenissen, mythen, geheimen, sjablonen
over eenzaamheid en dood) uit 37 biografische romans, die duidelijk aantonen hoe
zulke bestsellers met telkens hetzelfde materiaal werken en zo met een beetje talent
het ene succes na het andere op de markt kan worden gebracht. De menselijke dialoog
is er sinds Pascals pessimistische ideeën over de gevaren van verstrooiing blijkbaar
niet erg op vooruitgegaan. Het is dan ook niet toevallig dat de historische materialist
Loewenthal nooit aan de discussies over proletarische cultuur en arbeidersliteratuur
deelgenomen heeft, die sinds het midden van de jaren twintig in de linkse tijdschriften
plaatsvonden en de meer orthodoxe en politiek actieve marxisten (Lukács, Bloch,
Benjamin, Seghers) engageerden. De redenen voor deze opvallende afzijdigheid
zitten m.i. dieper dan de verschillende ideologische en partijpolitieke ontwikkeling
van de Frankfurter Schule en de intellectuelen in en rond de Komintern: beide groepen
gaan uit van een materialistische cultuurtheorie, en beide staan skeptisch tegenover
de manipulatie en verregaande verdomming door de kwantitatief en kwalitatief steeds
meer ontwikkelde massamedia. Maar men kan moeilijk aan de indruk ontkomen dat
het voor Leo Loewenthal niet langer om een strijd tussen het positieve of negatieve
gebruiken van massacommunicatie en popular culture gaat, maar dat de strijd voor
het behoud van de waarde van het individu in feite verloren is: ‘Het is de voornaamste
tragedie en paradox van de moderne beschaving en vooral in haar tegenwoordige
fase, dat de ideologie van opvoeding en
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overtuiging door het gesproken en gedrukte woord tot de realiteit van de
gevoelloosheid en doofheid voor de ware betekenis werd, en dat het verlichte geloof
van de krachten op alle terreinen van het politieke, culturele en economische leven
door de overtuigende invloed van de gesproken boodschap met groeiende skepsis,
zo al niet met principiële twijfel aan het woord zelf beantwoord wordt’ (Humanität
und Kommunikation, 1969).

‘Ik heb de revolutie niet verlaten, zij heeft mij verlaten’
Dit cultuurpessimisme is deprimerend, als men bedenkt dat Loewenthal en de
Frankfurter Schule zichzelf altijd uitdrukkelijk als erfgenamen van de radicale
Verlichting beschouwd hebben en compromisloos zowel de burgerlijke als de linkse
- sociaal-democratische en communistische - ideologie bekritiseerd hebben. Wegens
haar veelzijdigheid en, vooral, haar integratie van de psychoanalyse met het dialectisch
materialisme heeft de kritische theorie een diepgaande analyse van het fascisme en
de moderne burgerlijke industriemaatschappij mogelijk gemaakt, maar de vraag blijft
onbeantwoord, of er na de ‘kritische theorie’ nog een toekomst mogelijk is die meer
inhoudt dan een achterhoedegevecht tegen de voortschrijdende culturele, politieke
en economische integratie van het individu en de uiteindelijke catastrofe. En het doet
er weinig toe of die catastrofe begrepen wordt als de massale zelfvernietiging van
de mensheid, of eerder als de volkomen assimilatie in een gesmeerd lopende
consumptiemaatschappij. Loewenthal onderscheidt zijn pessimisme, dat hij liever
‘treurigheid’ noemt, van de antropologische theorieën van conservatieve
cultuurpessimisten die principieel tegen de vooruitgang op zich zijn: ‘Ik ben niet
tegen vooruitgang. Ik ben ook nu nog voor die dingen die er beter uitzien. Maar dat
is meer een beter uitzien in de zin van het vermijden van het grotere kwaad’.
Men kan m.i. op drie verschillende manieren op deze inzichten reageren. 1. Een
kleine groep, in de VSA grotendeels verzameld rond het tijdschrift Telos, maar met
leden in Oost- en West-Europa, schijnt deze analyse als zodanig te aanvaarden en
beperkt zich dan ook tot intelligente, diepzinnige en ‘ongenadige kritiek van al het
bestaande’ (Marx), zonder zich echter om de politieke en sociale praktijk te
bekommeren die, vanuit de interne logica van hun positie, op voorhand als illusoir
kan worden afgedaan.
2. Tegenover deze directe erfgenamen van de kritische theorie beklemtonen de
orthodoxe marxisten vanzelfsprekend de feitelijke passiviteit van de ‘critici’, aan
wie ze hun praktische collaboratie met het burgerlijke
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establishment en hun anti-communisme verwijten. Beide posities zijn m.i.
onbevredigend, omdat ze in zekere zin een herhaling betekenen van de oude scheiding
tussen theorie en praktijk, wat een verabsolutering en vervorming van beide tot gevolg
heeft.
3. Een derde standpunt, dat gevaar loopt als eclectisch en weinig principieel te
worden veroordeeld, verwerpt de conclusies van de kritische theorie niet, maar tracht
na te gaan, hoe de Frankfurter Schule tenslotte met deze diepe skepsis en ‘treurigheid’
geëindigd is. Loewenthals biograaf Helmut Dubiel benadrukt de ontgoochelingen
die hun theoretische positie beïnvloed hebben: de mislukking van de revolutionaire
beweging na de eerste wereldoorlog, de triomf van het fascisme, de verwording van
de Sovjet-Unie onder Stalin en, vooral, het feit dat de wereld na de overwinning op
het fascisme opnieuw in de traditionele machtspatronen vervallen is en er geen
politieke oppositie ontstaan is die kans maakte op grondige verandering. Deze
psychologische benadering is waarschijnlijk correct, maar in elk geval niet voldoende:
is het mogelijk de verworvenheden van de kritische school, in dit geval Leo
Loewenthals bijdragen tot de literatuursociologie en de analyse van de masscultuur
te bewaren zonder zijn sombere prognose volledig te aanvaarden? M.a.w. moet een
materialistische, strikt wetenschappelijke theorie vandaag noodzakelijk tot dat resultaat
leiden, en kan men van deze interne logica afwijken zonder in voluntaristische of
irrationele denkschema's te vervallen? In de Bijbel was er altijd een hoopvolle periode
tussen de onheilsvoorspellingen van de profeten en de uitvoering van hun
bedreigingen, een periode die vaak de redding met zich bracht. Ik denk niet dat ons
universum reeds zo onherroepelijk gesloten is als Leo Loewenthal het schijnt te zien,
maar tegelijkertijd zullen we die kans op verandering slechts vruchtbaar kunnen
gebruiken als we zijn inzichten en die van andere filosofen hun volle gewicht geven.
En tenslotte is het nog altijd beter dat de profeet Jonas ‘ontevreden en boos op God’
in de schaduw zit te klagen, dan dat de hele stad en al haar bewoners worden vernield
(Jonas, IV, 1-5).
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Proza van zeventig naar tachtig
B.M. Salman
De jaren zeventig zijn voor het Noordnederlandse proza jaren van een
belangrijke verjonging geweest. Terwijl oudere auteurs zoals Antoon Koolhaas
(1912), Hella S. Haasse (1918), W.F. Hermans (1921), Willem Brakman (1922),
G.K. van het Reve (1923), H. Mulisch (1927), voortbouwden aan hun oeuvre,
kwam er een groep van haast uitsluitend jonge, debuterende auteurs naar voren:
Jan Siebelink (1938), Maarten Biesheuvel (1939), Maarten 't Hart (1944), Dirk
Ayelt Kooiman (1946), Doeschka Meijsing (1947), Joyce & Co (pseudoniem van
Geerten Jan Marie Meijsing, 1950), Frans Kellendonk (1951) en Oek de Jong
(1952). Daarmee zijn dan niet alle namen genoemd, maar op die van F.B. Hotz
(1922) na, wel de voornaamste. Maar F.B. Hotz debuteerde op 54-jarige leeftijd
in 1976. Wie namen als Hamelink, Brouwers e.a. mist, moet bedenken dat hun
debuut in de jaren zestig viel.1 Ze zijn literaire zestigers in dit gezelschap van
jeugdige zeventigers. En bij die zeventigers zijn er die veel verwachtingen wekken
voor de jaren tachtig.
In het werk van al deze jongere schrijvers wint de traditionele schrijfwijze het van
het experimenterende proza. Maar dat betekent niet dat ze onderling verwisselbaar
zijn. Er zijn wel degelijk verschillen. Auteurs als Kooiman, Kellendonk en Meijsing
worden wel Revisor-auteurs genoemd, naar het gelijknamige tijdschrift Revisor,
waarvan Kooiman redacteur is. Maar dat is meer een richtingwijzer dan een
programma. Want een programma, een manifest, ligt aan het tijdschrift De Revisor
niet ten grondslag. Om termen van C. Peeters te gebruiken: ‘Men wist instinctief wat
men niet wilde, wat men wel wilde werd opengehouden’. Daarbij doelt hij op de
werkelijkheidsweergave2. De werkelijkheid wordt vanuit een eigen ‘idee’ benaderd
en in die zin noemt hij de Revisor-auteurs ‘idealisten’. De

1
2

Wie meer namen wil, zie Wam de Moor, Wilt U mij maar volgen?, Synopsis-Uitgave,
Amsterdam, 1980.
Zie Carel Peeters, Het Hart in het Hoofd. Een bundel Revisorverhalen, uitgeleid door Carel
Peeters, Revisorboeken, Amsterdam, 1979.
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overige auteurs, die uit de werkelijkheid bepaalde feiten en omstandigheden selecteren
en beschrijven, zijn dan realisten. Ze beschrijven een werkelijkheid, terwijl de
idealisten die werkelijkheid vanuit hun eigen idee interpreteren. De hier bedoelde
realisten voelen zich waarschijnlijk beter thuis in tijdschriften als Maatstaf, Tirade
en Bzzletin, welk laatste tijdschrift in 1970 begon en zich behalve met themanummers
ook veel bezighoudt met buitenlandse literatuur. Waaruit volgt dat het veel meer een
tijdschrift is over literatuur dan een echt literair tijdschrift. Het heeft ook geen
voorkeur voor literaire richtingen, zodat er ook wel Revisor-proza in verschijnt.3

Maarten 't Hart
Maarten 't Hart is van alle genoemden de veelschrijver, tevens de auteur van een
onverbiddelijke bestseller. In minder dan drie jaar beleefde Een Vlucht Regenwulpen
meer dan veertig drukken. Het werd in 1981 verfilmd. Voor velen, waarschijnlijk
ook voor de auteur, kwam dat succes onverwachts. Want de eerste boeken van deze
in 1944 in Maassluis geboren schrijver vielen nauwelijks op. De uitgever sprak zelfs
van ‘onverkoopbare’ boeken.4 Dat waren Stenen voor een Ransuil (1971), Ik had een
Wapenbroeder (1973) en Het vrome Volk (1974). De steeds terugkerende motieven
die de etholoog van de Leidse universiteit hierin aanraakte, waren de homoseksualiteit
en de afrekening met het gereformeerde geloof. Het aanvankelijke gebrek aan succes
heeft de auteur toen overigens niet ontmoedigd. Het heeft hem eerder, zo lijkt het,
de vleugels sneller en breder doen uitslaan. Er kwamen verhalen, novellen en essays.
In snel tempo drie bundels met essays: De Kritische Afstand (1976)5, De Som van
Misverstanden (1978) en Ongewenste zeereis (1979). In 1976 verscheen ook de
novelle Avondwandeling, in 1977 gevolgd door de novelle Laatste Zomernacht. De
prachtige verhalenbundel Mammoet op Zondag dateert eveneens van 1977. Het jaar
1978 brengt de erkenning van de nog jonge en veelzijdige schrijver. De Som van
Misverstanden wordt bekroond met de J. Greshoffprijs, in september van dat jaar
verschijnt de roman Een Vlucht Regenwulpen en op 16 november 1978 promoveert
de auteur op een proefschrift over het doorkruipgedrag van de stekelbaars.

3
4
5

Zie De Doedelzakspeler van D. Meijsing in Bzzletin, november 1978.
Zie Bzzletin 1979, Omloopsnelheid 3, door F. v. Dijl.
Zie L. Geerts, Gesprek met Maarten 't Hart, in Streven, april 1977, pp. 589-604.
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Al in augustus 1979 komt er een nieuwe roman, De Aansprekers, in september 1980
gevolgd door De Droomkoningin. Het jaar 1981 brengt opnieuw erkenning voor de
schrijver. Ter gelegenheid van de verfilming van zijn roman Een Vlucht Regenwulpen
ontvangt hij op 11 februari de zilveren medaille van zijn geboortestad Maassluis.
Een Vlucht Regenwulpen beschrijft de gebeurtenissen vóór en tijdens de reis van een
dertig-jarige, nogal neurotische geleerde naar een congres in Zwitserland. Vlak voor
zijn vertrek maakt hij kennis met het zusje van de door hem tijdens zijn
middelbare-schooljaren aanbeden Martha. Daardoor beleeft hij opnieuw alle angsten
en spanningen uit die jaren, met als dieptepunten het overlijden van zijn moeder en
de afwijzing door de geliefde Martha. Dat alles hangt heel nauw samen met
dwanggedachten die hem kwellen en met de vervreemding van zijn geloof. Omdat
hij van zijn geloof afviel, moest zijn moeder aan keelkanker sterven; omdat Martha
hem afwees verloor hij zijn geloof. Uit deze vicieuze cirkel van angsten, spanningen
en dwanggedachten wordt hij aan het einde (tijdelijk) verlost wanneer hij tijdens een
bergbeklimming een val overleeft, waardoor de dwanggedachte dat hij binnen veertien
dagen zal moeten sterven, een fictie blijkt te zijn.
Op een enkele uitzondering na werd dit mooie en gave boek over liefde, hunkering
en gemis door de critici goed onthaald. De auteur zelf heeft door beschrijving van
bepaalde gebeurtenissen, door zijn hoofdfiguur de naam Maarten mee te geven, door
de ik-vorm en ook door uitlatingen in interviews de indruk gewekt dat het boek zeer
veel autobiografische gegevens bevat. In het volgende boek, De Aansprekers,
wederom in de ik-vorm, met Maarten als ik-figuur, versterkt hij die indruk nog door
de vrouw van de ik-figuur de roepnaam Hanneke te geven, de naam waarnaar de
echtgenote van de schrijver, Hanneke v.d. Muyzenberg, luistert. Bovendien komen
in dit boek scènes voor die al uit Een Vlucht Regenwulpen bekend waren.
In De Aansprekers zijn ziekte en dood van de vader van de ik-figuur het onderwerp.
Als de vader wegens maagklachten in het ziekenhuis moet worden opgenomen, krijgt
de ik-figuur van de dokter te horen dat zijn vader nog hoogstens een half jaar te leven
heeft. In vaak kleurrijke details, waarin naast bewondering ook afkeer van de vader
een plaats krijgt, wordt het levensverhaal van de vader verteld. Met dit boek hadden
de critici aanmerkelijk meer moeite dan met het voorafgaande. Wam de Moor vond
het een mooie roman, die laat zien dat de auteur nog in ontwikkeling is6. Hij vraagt
zich af of er compositorisch geen verbinding mogelijk was

6

Wam de Moor in De Tijd van 21-9-'79.
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geweest tussen het laatste en het eerste hoofdstuk dat nu, door zijn wat emblematisch
karakter, alleen is blijven staan. De ongelukkige kritiek7 van P.M. Reinders vond dat
het beurtelings accent geven aan het leven van de vader en dat van de zoon niet
bepaald een poging tot vormgeving was die succes heeft opgeleverd. Tom van Deel
zag het boek in feite als een verzameling anecdotes. En Het Parool en Vrij Nederland
ontliepen elkaar niet zo veel, waar de eerste om snoeiwerk, de tweede om afremming
vroeg. Onverdeeld gunstig was Aad Nuis, die zonder omhaal vaststelde dat De
Aansprekers een uitmuntend boek is. Dank zij deze en ondanks andere kritieken
haalde het boek in anderhalf jaar liefst vijftien drukken.8 De reeds eerder vermelde
elementen die het autobiografisch karakter (moeten) versterken, zijn daar m.i. mede
debet aan. Ik sluit me aan bij Tom van Deel. Het leven van vader en zoon wordt te
anecdotisch beschreven en in de anecdotes zijn de details vaak het treffendst.
In De Droomkoningin (1980) lijkt de auteur wat afstand te willen nemen van het
(semi-)autobiografische. Maarten verdwijnt, Metten Anker komt er voor in de plaats.
Maar de ik-vorm wordt gehandhaafd. Door oorzaken waarop ik nog terugkom is
deze poging tot distantiëring niet helemaal geslaagd.
De roman beschrijft de nachtelijke wandeling onder de sterren van Metten Anker,
de ik-figuur uit het boek, dwars door een complex van volkstuintjes heen, naar huis.
Hij raakt onmiddellijk verdwaald en op zijn dooltocht overdenkt hij ‘elke ontmoeting,
elk gebeuren, elke daad’ uit zijn leven waarbij een vrouw betrokken was. Bijbel,
muziek en literatuur nemen, net als in vorige boeken, weer een belangrijke plaats in.
Nieuwe onderwerpen zijn de engelen, de sterren en de schoonouders. Nieuw is ook
de verhaalopzet. Geen biografisch inleidend hoofdstuk, zoals in Een Vlucht
Regenwulpen, ook geen emblematische inleiding zoals in De Aansprekers, maar in
medias res: het afscheid van Angela. Het boek kent ook geen gewone
hoofdstukindeling. Er is sprake van een driedeling. Drie delen die zo vanzelf in elkaar
overlopen, dat men zich kan afvragen of die driedeling

7

8

Ongelukkig omdat de criticus een verticale afstand als een horizontale had gezien en daardoor
de situatie foutief beoordeelde in NRC van 21-9-'79. Hij gaf later zijn vergissing ruiterlijk
toe (NRC 21-10-'79).
Trouw, 29-9-'79; Parool, 21-9-'79; Vrij Nederland, 22-9-'79; Haagse Post, 29-9-'79. Uit
zoveel recensies op één boek in acht dagen tijd blijkt hoe de kritiek, soms even geil als de
journalisitek en de commercie, inspeelt op de nieuwsgierigheid, zoals Wam de Moor het
uitdrukte.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

19
wel nodig was. Het eerste deel (pp. 5-90) eindigt met: ‘Goed, zei ik en ik voegde
eraan toe:’, waarna onmiddellijk het tweede deel volgt (pp. 90-153). Dat deel sluit
met: ‘Geërgerd zette ik de radio zachter en nam de hoorn op’ waarna het derde deel
dan begint met de door de hoorn gesproken naam: ‘Metten Anker’. Die toch wat
geforceerde driedeling houdt verband met het verloop van de nachtelijke tocht: vertrek
bij Angela en eerste stuk van de wandeling in deel I; rustpauze met het verhaal over
de kennismaking en het leven met Renske in deel II; vervolg van de wandeling en
de thuiskomst bij Renske in deel III. Zo blijft de droomkoningin Renske toch centraal
in het boek. Daarbij heeft de schrijver natuurlijk ook gedacht aan de chaconne van
Bach. Dat is een muziekstuk in 3/4 maat dat op een steeds herhaald basmotief acht
maten lang variaties uitvoert. Muziek en de liefde voor Bach zijn in dit boek heel
dominant. En niet voor niets overdenkt de hoofdfiguur acht ontmoetingen met
vrouwen en meisjes.
Ook over dit boek weer verdeeldheid onder de critici. Aad Nuis vond maar één
slordige slak om zout op te leggen; Wim Zaal zei dat het boek met kop en schouders
boven de gemiddelde produktie in dit land uitstijgt; Wim Hazeu sprak van een
‘tussenroman op de weg tussen autobiografisch beschrijven en literair schrijven’.
Volgens Wam de Moor was het huwelijk te schematisch weergegeven. Voor Hans
van de Waarsenburg hadden we weer met een te fragmentarisch werk te doen, voor
Tom van Deel was dit boek ‘een collage’ van fragmenten. Jaap Goedegebuure
beschouwt het boek als een mislukte roman9.
Zowel het fragmentarische als het schematische waarover de critici spreken, hangt
volgens mij samen met 't Harts neiging tot overlapping: elementen uit het ene boek
of verhaal neemt hij heel gemakkelijk weer op in een ander verhaal of boek. Met
Wim Hazeu denk ik dat de schrijver vaak blijft steken tussen het autobiografische
en het literaire. Wie naast De Droomkoningin - Jaap Goedegebuure wees daar al op
- de novelle Avondwandeling leest, komt heel wat bekende elementen tegen, maar
daar heet de ‘ik’ Maarten en niet Metten. En wat in Avondwandeling nog luidt:
‘Mensen die je goed kennen kunnen niets meer over je zeggen’ (199), dat wordt in
De Droomkoningin tot de wet van Metten Anker verheven, de wet die zegt ‘dat men
van de mensen die men dagelijks meemaakt, steeds

9

Haagse Post, 13-9-'80; Elseviers Magazine, 20-9-'80; Hervormd Nederland, 20-9-'80; De
Tijd, 5-9-'80; De Limburger, 7-11-'80; Trouw, 20-9-'80; De Volkskrant, 13-9-'80.
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minder weet, omdat ze zich steeds herhalen’ (79). Is in de novelle Avondwandeling
Hanneke in Engeland, in De Droomkoningin is het Renske. Overlapping treedt ook
op tussen de genres. Het verhaal Het Jachtinstinct uit de bundel Mammoet op Zondag
had net zo goed in een van de essaybundels kunnen staan, zoals het titelverhaal uit
Ongewenste Zeereis inderdaad een verhaal is. De schrijver geeft Ongewenste Zeereis
dan ook de ondertitel: essays, al dan niet autobiografisch.

Doeschka Meijsing
Doeschka Meijsing, de in 1947 te Eindhoven geboren en in Haarlem opgegroeide
dochter van de Haarlemse gemeentesecretaris, schrijft heel ander proza. Natuurlijk
niet omdat ze neerlandica en redactrice van Vrij Nederland is, en geen bioloog en
etholoog zoals Maarten 't Hart, natuurlijk ook niet omdat ze van huis uit katholiek
is en Maarten 't Hart gereformeerd - al zullen deze en dergelijke factoren zeker invloed
hebben - maar eenvoudig, omdat ze als Revisor-schrijfster van een andere
werkelijkheid uitgaat. Haar wereld en haar werkelijkheid zijn de voorstelling die ze
zich daarvan maakt. Ze hanteert weliswaar ook frequent de ik-vorm, maar onder haar
ik-ken kan even gemakkelijk een uit Zuid-Amerika overgewaaide bastaarddochter
zijn als een rechercheur of een schrijfster van De Wetten der verbeelding.
De criticus Aad Nuis heeft de Revisor-auteurs eens de academisten genoemd; de
anderen heten dan anecdotici.10 Het was daarbij niet zijn bedoeling een strakke indeling
te maken. Wel wilde hij een waarschuwing laten horen. De academistische schrijvers
hebben de neiging ‘hun verhalen in elkaar te zetten zoals ze hebben geleerd andermans
verhalen uit elkaar te halen’. Ze willen eigenlijk niet gewoon een verhaal vertellen,
maar een verhaal behandelen. De anecdotici zijn, zoals Maarten 't Hart dat formuleert,
recht-toe-recht-aan-vertellers. Nu zijn dat natuurlijk zwart-wit-stellingen. Men kan
moeilijk volhouden dat in een boek als b.v. De Droomkoningin niet óók constructies
zitten, maar die zijn dan toch heel anders dan de constructies die Doeschka Meijsing
voor haar boek Robinson heeft gebruikt. Zelf zegt ze daarover in een interview met
Tom van Deel: ‘Het heeft een cyclische opbouw, het moest van hitte naar hitte gaan.
In het begin is de hitte plezierig, terwijl hij op het laatst duidelijk als droogte wordt
ervaren. Daar tussenin zit de zee: de zee als gegeven, de

10

Haagse Post, no 22, 1977.
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zee als bedreiging, de zee als avontuur. Het avontuur wordt gekoppeld aan water in
bevroren toestand: het schaatsen. De ontstaansfase van water naar ijs wordt uitgelegd
en dat wordt weer gekoppeld aan verdriet’. Het zal duidelijk zijn dat een haast
noodzakelijk gevolg van zo'n werkwijze een grotere afstandelijkheid, haast een
koelheid moet zijn. Op die manier houdt dan de vormbeteugeling de emotie in toom.
In haar schrijven is Doeschka Meijsing aanmerkelijk zuiniger dan Maarten 't Hart.
Sinds haar debuut met de bundel De Hanen en andere Verhalen (1974) verschenen
successievelijk Robinson (1976), De Kat Achterna (177) en Tijger, tijger (1980).
Verder journalistiek werk, vooral sinds ze aan het weekblad Vrij Nederland verbonden
is als eindredactrice, en een aantal nog ongebundelde verhalen, zoals De
Doedelzakspeler (in Bzzletin, november 1978), en De Geschiedenissen van Thomas
(in De Revisor van 1979).
De kritiek oordeelde aanvankelijk op een enkele uitzondering na heel gunstig over
haar werk. Dat werd anders bij haar laatste boek, dat maar weinig genade vond.
De zeven verhalen van haar debuutbundel worden inhoudelijk bijeen gehouden
door eenzelfde visie op het leven: vergankelijkheid van een leven dat zich buiten de
hoofdfiguur om schijnt te voltrekken, die hoofdfiguren geen andere troost latend dan
droom en verbeelding. Vormelijk horen ze bijeen doordat het allemaal ik-verhalen
zijn, maar geen (semi-)autobiografische ik-verhalen. Achter de ik-figuur van deze
verhalen verschuilen zich achtereenvolgens een theologie-student, een biliothecaresse,
een kunstschilder, een hotelhoudster, een wat vage vrouwenfiguur, een fotomodel
en een rechercheur.
Haar tweede boek, de novelle Robinson, is geen ik-verhaal. Er is een onpersoonlijke
verteller. De hoofdpersoon, een zeventienjarige scholiere, die als gemankeerde jongen
van haar vader-zeeman de roepnaam Robinson meekreeg, raakt in een totaal isolement
als ze, na de zomervakantie, op een nieuwe school niet kan wennen. In een prachtige
slotpassage blijft ze achter op een plein, vanwaar heel het mooie, zomerse leven van
haar wegliep, als op een onbewoond eiland.
Van haar derde boek, De Kat Achterna (1977), zegt de schrijfster: ‘bij dit nieuwe
boek dacht ik: ik begin gewoon te schrijven’. De roman vertoont dan ook veel minder
constructie dan Robinson. Dat betekent natuurlijk niet dat het boek niet zorgvuldig
gecomponeerd zou zijn. In drie delen beschrijft het de belevenissen van 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 te zijn en in de zo
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ontstane en opgelegde eenzaamheid heeft ze alle tijd heel haar vroeger bestaan, en
niet alleen het Indianenavontuur in Canada, eens goed te overdenken. Die overdenking
beslaat het hele eerste deel. In het tweede deel vinden we de hoofdfiguur terug in de
witte stilte van het ziekenhuis waarin ze ligt te herstellen van een ernstig auto-ongeluk.
In het derde deel is ze aan het werk als bibliotheekassistente. Ze heeft de kennismaking
met de geliefde uit haar jeugdjaren hernieuwd, maar het zwevende slot van dit laatste
deel doet vermoeden dat die relatie weer wordt beëindigd.
In 1980 verschijnt haar tot nu toe laatste boek: Tijger, tijger. Onder deze titel
beschrijft ze in drie hoofdstukken van te zamen ruim honderd bladzijden de
belevenissen van een naamloze ik-figuur die na enige aarzeling heeft besloten haar
professor, die gastcolleges gaat geven in Berlijn, niet te volgen. Ze gaat liever
zelfstandig werken. Ze treedt tijdelijk in dienst bij de oude mevrouw Bella
Vrouwenvelder, bij wie ze het archief zal gaan ordenen van deze familie van
glasfabrikanten. Dat doende wordt ze niet alleen geconfronteerd met het
geheimzinnige sterven van de mannelijke familieleden, maar ook met haar eigen
leven, met de opvattingen van haar moeder daarover en met de ‘ziekte’ van het ouder
worden. Niet voor niets speelt het verhaal dan ook in de herfst.
Zoals tijger en kat familie van elkaar zijn, zo is dit boek verwant aan haar vorige
roman De Kat Achterna. Allerlei vormelijke en inhoudelijke elementen uit De Kat
Achterna keren in de nieuwe roman terug. De ik-vorm, de heldere stijl, het associatieve
woordgebruik, het gebruik van kinder- en volksrijmpjes; óók de fascinatie, de
leugenachtigheid, de wetten der verbeelding, het joodse jongetje, het
olifantengeheugen, de roomse jeugd, de half-duitse afkomst en de moeilijke
verhouding tot de moeder. Maar er is ook iets heel nieuws: de ik-figuur neemt, zij
het aanvankelijk aarzelend, een belangrijk initiatief. Niet langer lààt ze zich leven,
niet langer blijft ze in de ban van anderen. Dat zou de aanzet tot een nieuwe
ontwikkeling kunnen zijn, maar ze trekt die lijn niet door. Daardoor blijft het boek
onevenwichtig, onaf. Jammer is ook dat de hoofdfiguur over van alles en nog wat
zo bitter ontevreden is, maar in het verhaal is er nauwelijks iets dat daartoe aanleiding
zou kunnen zijn. En dat misstaat in dit ‘glashelder’ verhaal.

Oek de Jong
Oek de Jong, in 1952 in Breda geboren, Calvinistisch opgevoed, is wel de jongste
van de hier genoemde schrijvers, maar niet de minst getalenteerde. Hij schreef twee
boeken, hij kreeg twee prijzen: de Reina Prinsen
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Geerligsprijs in 1976 voor zijn verhalenbundel De Hemelvaart van Massimo, die in
1977 uitkwam, en de Bordewijkprijs in 1980 voor zijn in 1979 verschenen roman
Opwaaiende Zomerjurken. Misschien te veel eer voor een beginnende schrijver?
Afgaand op de verhalenbundel zou ik ‘ja’ willen zeggen, maar de uitstekende roman
ontkracht dat antwoord in niet geringe mate. Misschien ontstaat die onzekerheid wel
doordat de roman lezers èn schrijver opnieuw naar de verhalen deed grijpen: lezers
om zich te vergewissen of de elementen die in de roman zo treffend waren, ook al
in de verhalenbundel voorkwamen; de schrijver om beide boeken nog meer naar
elkaar toe te schrijven.
In De Hemelvaart van Massimo staan inderdaad enkele verhalen die al preluderen
op de thematiek van Opwaaiende Zomerjurken: De Onbeweeglijke Tze, De Vogelmens,
en Rita Koeling. Het gaat daarbij om het motief van het zweven, het ontheven zijn.
En daarin zit het verlangen naar vrijheid en ongebondenheid, het los willen zijn van
deze koude rationalistische wereld, wat in de roman zo'n belangrijke rol speelt.
De vijfde druk van de verhalenbundel (1980) wordt door de auteur gewijzigd èn
uitgebreid. Lui Oog werd aan de verzameling toegevoegd met de uitdrukkelijke
vermelding dat het hier om een voorstudie van de roman gaat. Het verhaal De
Onbeweeglijke Tze werd ingrijpend gewijzigd. Opvallend is nu dat de hoofdfiguur
in de gewijzigde versie spreekt over de ontroering die hij voelt bij het zien van
zomerjurken. ‘Het geeft me een gevoel van onbekommerd zijn, als ik zoiets zie op
een zonnige dag’.
In september 1979, de auteur is nog niet ten volle 27 jaar oud, verschijnt de roman
Opwaaiende Zomerjurken. In drie delen wordt daarin de strijd beschreven van de
hoofdfiguur Edo Mesch, voor wie de eigen, kleine wereld te benauwd is, een strijd
van ratio tegen intuïtie, van verstand tegen gevoel. Die strijd wordt beschreven als
een heldenstrijd, als een mythe. Het kader van een mythologisch heldenverhaal
verschaft de schrijver het milieu om de ontwikkeling van de held breed uit te meten
en tòch de vormloosheid te keer te gaan; om gebeurtenissen en gedachten over die
gebeurtenissen in epische concentratie naar elkaar toe te trekken en ze ook afzonderlijk
in beeld te brengen; om te regisseren, de almacht te bezitten (195), een god te zijn
in de eigen benauwde wereld (233). In zijn jeugd (deel I) brengt hij een vakantie
door in het ouderlijk huis, in de tuin, in het zwembad en maakt met moeder en de
buurvrouw een fietstochtje. Met die buurvrouw ontstaat een verhouding waar hij
niets van begrijpt. In het tweede deel brengt hij een vakantie door op een eiland, in
het huis van een oom en tante en met die tante ontstaat een verhouding die hem in
voortdurende verwarring brengt. Ten slotte, in deel III, is hij op vakantie
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in Egypte en Italië. Dan zijn er verhoudingen met Nina en Martha. Maar het wordt
hem allemaal te veel, zodat hij naar huis terugkeert, waar hij zich los maakt van zijn
moeder. In heel die ontwikkeling is hij zich bewust geworden van zijn schrijverschap.
De strijd tegen de vormloosheid wordt het zoeken naar de orde van het verhaal. Het
verrassende bij dit alles is dat de (auto)biografie van Edo Mesch de
wordingsgeschiedenis van dit verhaal, van deze roman, van deze schrijver blijkt te
zijn. Of, zoals de auteur het zelf formuleert: ‘dat hij de uiterste consequentie moest
aanvaarden: te leven wat hij schreef, zijn eigen personage te worden (270)’. Wat een
criticus veraanschouwelijkte met de woorden: ‘De schrijver tooit hem (Edo Mesch
= Oskar Vanille) met zijn eigen uiterlijk: een lui oog, ver uitstaande oren, een flinke
neus’.11
Zoals gezegd bestaat het boek uit drie delen. Elk deel heeft een
hoofdstukkenindeling. De hoofdstukken zelf bestaan uit korte blokken tekst, niet
steeds chronologisch gerangschikt en met soms een snelle afwisseling van hij- en
ik-zinnen, van tegenwoordige en verleden tijd. Volgens de auteur is het een
‘montageprincipe’.12
Dat principe, dat schrijven in korte blokjes heeft te maken, zegt hij, met zijn
scenisch denken. ‘En natuurlijk schrijf ik ook korte blokken omdat mijn maat maar
een paar pagina's is’. De afstand die hij per dag schrijvend kan afleggen is niet zo
groot. Over vorm en techniek spreekt hij dus heel pragmatisch. In hetzelfde interview
zegt hij ook dat hij niet van ‘verteltechniekdiscussies’ houdt. Dat laat hij liever over
aan iemand als Kooiman: ‘dat is voor mij te bloedarmoedig’. Want het brengt het
gevaar mee dat emoties in de kiem worden gesmoord. En dat wil Oek de Jong niet.
Zijn roman en enkele van zijn verhalen zijn er om te bewijzen hoe zeer hij op dreef
is als hij affecties kan uiten en de manieren om die affecties te laten blijken.

F.B. Hotz
Anders dan De Jong, Meijsing en 't Hart schreef F.B. Hotz tot nu toe uitsluitend
verhalen. Hij hanteert ook niet zó frequent de ik-vorm en concentreert zich meer op
sfeertekening dan op gebeurtenissen. Dat hij pas op 54-jarige leeftijd debuteerde
moet waarschijnlijk aan een soort afwijzingsvrees geweten worden. Want deze in
1922 in Leiden geboren

11
12

Wam de Moor in De Tijd van 26-10-'79.
Interview van Oek de Jong met W.J. Otten in Vrij Ned. van 20-10-'79.
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schrijver schreef al in de jaren op de Middelbaar Technische School opstellen voor
zijn medescholieren. En later, toen hij de trombone blies in jazzbands zoals de
Dixieland Pipers, de Canal Street of de New Orleans Seven, hield hij een dagboek
bij en schreef een enkele muziekrecensie in het jazzblad Rhythme. Maar verhalen
naar een tijdschrift sturen durfde hij niet. De gedachte dat hij een verhaal terug kon
krijgen ‘schrok me nog eens twee en een half jaar af’. Eindelijk in 1974 stuurde hij
de Tramrace naar het tijdschrift Maatstaf. ‘Ik dacht als ik nog langer wacht dan gaat
het helemaal niet meer. Dan ben ik seniel’. In 1976 verscheen de verhalenbundel
Dood Weermiddel, twaalf verhalen waarmee hij op slag de debutant van het jaar was.
Zes verhalen spelen zich af in tijden die Hotz niet gekend heeft, de achttiende eeuw
of het begin van de twintigste eeuw. Naast die zes historische verhalen zijn er nog
zes semi-autobiografische verhalen. Ze gaan over de jeugd van de schrijver en over
zijn jaren als trombonist. De tweede bundel, Ernstvuurwerk, verschijnt in 1978. Weer
twaalf verhalen, weer historische en semi-autobiografische verhalen, maar er is nu
een derde soort bijgekomen: verhalen die wel in deze tijd spelen maar waarvan
moeilijk of niet uit te maken is of ze iets met het leven van de schrijver te maken
hebben. Het zijn in deze bundel de verhalen Voorjaar en Een Laatste Oordeel. In de
derde bundel, die in 1980 verschijnt, zal het weer om verhalen gaan, zij het dan dat
in deze bundel dertien verhalen staan waarvan er drie tot de onduidelijke groep
behoren, slechts één tot de historische, en negen tot de autobiografische groep.
In de bundel Proefspel komen bekende elementen uit eerdere bundels terug. Om
te beginnen is er weer de door alle critici genoemde en geroemde voorwerpsliefde.
Van het ‘dood weermiddel’ uit het titelverhaal van de eerste bundel tot en met het
schaalmodel van de Chrysler Airflow uit de laatste bundel. Voorwerpen die met
liefde gekoesterd en met zorg beschreven worden. Maarten 't Hart heeft erop gewezen
dat zo'n voorwerp de rol van stand-in vervult.13 Zo b.v. de trombone uit het verhaal
Proefspel. Die neemt de plaats in van een vrouw. Dat blijkt duidelijk als de
hoofdfiguur Borg bedenkt, dat hij de trombone aan het hart zou kunnen drukken, en
aan het einde van het verhaal besluit niet te trouwen, maar alleen te blijven en een
nieuw instrument te gaan keuren en uitkiezen. De vrouw neemt in veel verhalen een
dominante positie in. Heel dikwijls is zij de figuur die de man in zijn ontplooiing
belemmert. In het al genoemde Dood Weermiddel heeft de ik-figuur de vesting
ontworpen en gebouwd ten

13

Vrij Nederland van 29-11-'80.
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koste van de relatie met zijn vrouw. En het verhaal Voldoening uit de bundel Proefspel
stelt vast: ‘Ik ben toch blij dat de blonde (vrouw) niet bij ons orkest komt’. Ze moest
eens gaan domineren en de man in zijn ontwikkeling hinderen, zoals in het verhaal
Op een Eiland: ‘Ben ik geen mechanicaleraar geworden door een vrouw in mijn
leven, dan ga ik die alsnog worden’ (Proefspel, 95).
Veelvuldig is ook weer het schuld- en boetemotief aan de orde. Dat werd al
duidelijk uit het verhaal Een Verschil in Touché uit de eerste bundel. Daar voelt de
hoofdpersoon zich schuldig aan het mislukte huwelijk van zijn orkestvriend. Maar
veel doordringender speelt het in het verhaal Offers uit Proefspel. Nu is er blijkbaar
geen boete groot genoeg om een inderdaad aanwezige schuld te delgen. Als dan
eindelijk alles weer goed lijkt te worden, dan nog moeten de door de man gekoesterde
voorwerpen het ontgelden. Ze worden op het bureau neergekwakt met een ‘cynisme
alsof ze ooit medeplichtig geweest zijn en de schuld in hen voortbestaat’ (150). En
als er een figuur optreedt die geen boete doet, zoals de vader in sommige
jeugdverhalen, dan treedt bij de zoon ‘plaatsvervangende schaamte’ op. Zo bestaat
er ook ‘plaatsvervangend blozen’, zelfs ‘plaatsvervangend wenkbrauwen optrekken’
(Proefspel, 129, 152, 96). Woorden als blozen, schamen, generen keren met een
hardnekkige regelmaat terug, dikwijls termen meevoerend als bleu, verlegen en
verontschuldigend. Dat de ook wel voorkomende blijdschap en vreugde bij
beschaamde, verlegen en bleue mensen tot een heel stil en innig genoegen wordt,
blijkt uit het herhaald gebruik van vormen van het werkwoord ‘verkneukelen’, tot
in ‘kinderverkneukeldheid’, toe (Proefspel, 194).
De schrijver is er niet alleen op uit door nauwgezette beschrijving van interieurs,
meubilair, kleding en bijzondere voorwerpen zijn verhalen sfeervol te maken, mede
in functie daarvan dateert hij ze ook exact. In veel verhalen staat het jaar vermeld
waarin de gebeurtenissen zich afspelen. De sfeer onder de musici wordt in de
muzikantenverhalen heel goed getroffen. Veel zelfbeklag en zelfspot van mensen
die het zo moeilijk en zo arm hebben, maar ondertussen blij zijn met hun vak,
genoegen beleven aan hun eigen stijl van optreden en het publiek niet al te serieus
nemen. Mogelijk doordat de sfeerbeschrijvingen zoveel aandacht en ruimte krijgen,
gaat er soms iets haperen aan de compositie. In het lange titelverhaal uit de laatste
bundel treedt in het tweede hoofdstuk het middelbareschoolmeisje Wanda op. De
schrijver tekent daar wel goed het wat landerige klimaat van een meisje dat meent
dat de Engelse leraar verliefd op haar is, maar het vertelperspectief ligt dan opeens
bij dat meisje. En in het jeugdverhaal Werkweek, waarin heel duidelijk de
opeenvolgende werkda-
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gen worden beschreven van vrijdag tot vrijdag, staat gewoon een dag te veel, namelijk
de dag waarop de hoofdfiguur stenen moet wassen en schuren. In datzelfde verhaal
wordt de baas van de werkplaats duidelijk gedomineerd door een vrouw en doet deze
baas kinderlijk ijdel zijn best uiterlijk op Winston Churchill te lijken. Dat is iets wat
in eerdere bundels ook wel voorkwam, maar in Proefspel in meer dan de helft van
de verhalen een rol speelt. In het titelverhaal staat: ‘Men liep, keek, sprak en dronk
als de Bixianen uit Carmichaels boekje The Stardust Road’ (12). Oom Han uit Een
rit in de Zon draagt een hoed als Generaal De Wet (70), de hoofdpersoon uit Op een
Eiland vindt zichzelf er uitzien als ‘de opa van Al Capone’ (78). De vader uit
Breekbare Uren voelde zich opeens benauwend ‘de kleine man waarover Davids
gezongen had’ (130). In het verhaal Offers zegt de schuldige man: ‘Ik had me soms
een Tremulis gevoeld, droeg zijn Brilmontuur en snor’ (139). De vaderfiguur uit De
Envelop is in de ogen van zijn zoon anders geworden: ‘Hij had intussen z'n vroegere
Al Jolson blik vervangen door een moderne Fred Astaire mimiek: hij leunde elegant
met de kin op z'n naar binnen gebogen handrug - elleboog op het stuurwiel - waarbij
z'n wenkbrauwen rezen’ (173)14. En Tom uit het verhaal Voldoening staart naar z'n
trompet ‘ongeveer als op een oude foto z'n muzikaal idool’ (223). Ze willen kennelijk
allemaal iemand anders zijn of lijken. Het stand-in-motief dat Maarten 't Hart bedoelde
is dus heel wat ruimer dan alleen maar een voorwerp als vervanging voor een vrouw.
Het gaat heel dikwijls over personen die net als de hoofdpersoon uit het titelverhaal
hun ‘oudste zelf’ zijn kwijtgeraakt en daarom zoeken naar hun ‘beste zelf’. Men zou
bij die personen van verlate volwassenwording15 of onvoltooide volwassenheid kunnen
spreken die bij de hoofdfiguur van het titelverhaal heel duidelijk aan de kaak wordt
gesteld: ‘Doe nou eens volwassen Borg’ (56). Even verder is hij bereid aan Wanda
toe te geven, dat hij ‘toch ééns moest opgroeien’ (62). Thomas uit het verhaal Thomas
en de scheppende Evolutie ‘lijkt wel een klein kind’ (207) en in De Komst van de
Airflow is

14

15

Merkwaardig dat een schrijver die zo trefzeker details uit een bepaalde periode kan weergeven,
een enkele keer een absolute misser laat passeren. In het verhaal De Envelop (Proefspel, 163
vv) beschrijft hij de thuiskomst van zijn vader op de rampzalige tiende mei 1940. Hij noemt
de datum en zegt dan dat zijn vader vrijwillig dienst had willen nemen en schrijft: ‘Hij
probeerde nu meer op generaal Reynders dan op Fred Astaire te lijken’. Die modieuze vader
heeft natuurlijk generaal Winkelman, een held in die meidagen, bedoeld, en niet de toen al
vergeten want al lang ontslagen Reynders.
In de bundel Ernstvuurwerk begint het verhaal Voorjaar met deze woorden: ‘Lansberge was
achtenveertig en zag er jonger uit; niet direct door gezondheid of gymnastiek, maar door late
volwassenheid in alles’.
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een eerste vriendin van mening dat ‘ik eindelijk op moest groeien’ en ze ‘wierp het
(album) in de vuilnisbak’ (214).
Realisten en idealisten, anecdotici en academisten, niet-Revisor-auteurs en
Revisor-auteurs. Is het verschil groot? Volgens C. Peeters staan Hotz en Maarten 't
Hart dichtbij de Revisor-auteurs. Heeft hij daar gelijk in? In een dispuut tussen
Maarten 't Hart en Frans Kellendonk in De Revisor 1980 (p. 2) zeggen beiden dat
Peeters' onderscheid tussen realisten en idealisten geen steek houdt. Kellendonk
formuleert dan het verschil als volgt: ‘Voor jou is literatuur op de eerste plaats
zelfexpressie, voor Revisorauteurs een vorm van onderzoek door middel van de
verbeelding’. Duurzame bevrediging heeft deze formulering Maarten 't Hart blijkbaar
niet geschonken. Want in het tijdschrift Tirade komt hij er in een nota bene aan Carel
Peeters opgedragen verhaal op terug16. Een anecdotisch verhaal natuurlijk, een verhaal
over het schrijverschap, waarin een radioverslaggever een rattenvanger en een bioloog
volgt bij hun werkzaamheden. Deze reporter vindt anecdotiek maar onzin. Hij spreekt
de beide heren dan ook bezwerend toe: ‘we moeten de luisteraars confronteren met
ideeën over de muskusrat en met een discussie over jullie ideeën...deze muskusratten
zijn alleen maar een middel, het doel is aan de hand van dat verschijnsel inzicht te
krijgen in de structuur van de maatschappij’. Maar hij krijgt zijn zin niet. Beide
mannen willen de werkelijkheid geven, geen interpretatie daarvan; ze willen zo
nauwkeurig mogelijk waarnemen zoals eigenlijk alleen een kind dat kan, dat ‘nog
niet bedorven is door het bezit van ideeën’. Ze willen zich niet van tevoren binden
aan ervaringen, ze willen observeren, hun verbeelding laten werken. De visie komt
dan vanzelf wel. En die komt in dit verhaal natuurlijk ook. Maar daar volgt nog niet
uit, dat Maarten 't Hart helemaal gelijk en Peeters helemaal ongelijk heeft. Maar
misschien dat die discussie in de jaren tachtig nog tot klaarheid komt.17

16
17

Tirade, februari 1981.
Zie b.v. het dubbelnummer 2/3 van De Gids 1981. G. Benthem van den Bergh duidt daar
het schrijven van de Revisor-prozaïsten aan als ‘Amsterdams chique’.
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Binnenkamers of buitengebieden?
Nederlandse literatuur tussen 1970 en 1980
Leo Geerts
Er bestaat een zeer onevenwichtig beeld van de Nederlandse literatuur tijdens
de voorbije tien jaar. De indruk dat treurigheid en binnenskamerse egotrips dit
beeld bepaalden, is zelfs zo sterk dat één artikel over het onmaatschappelijk
karakter ervan een rel uitlokte (De Gids, maart 1981). Volgens deze visie zijn
de grote auteurs van de jaren 1970 Mensje van Keulen, Maarten 't Hart en
J.M.A. Biesheuvel. In hun kielzog wordt nog een hele school kleinere garnaal
meegezogen als daar zijn: Oek de Jong, Frans Kellendonk, Patrizio Canaponi,
Nicolaas Matsier, Jan Siebelink - die ondertussen van garnaal tot goudvis
evolueerde met De herfst zal schitterend zijn (1979). Vooral de oudere debutanten
vielen op: de musicus F.B. Hotz (1922) stelde door zijn mooie stijl en zijn
verteltechniek zelfs alle jongeren van 't Hart tot Van Keulen in de schaduw.
Zijn bundels verhalen Dood Weermiddel (1976) en Ernstvuurwerk (1978) werden
nieuwe klassiekers. Ook R.J. Peskens - de uitgever Geert Van Oorschoot - deed
een worp naar de schrijversroem (Twee vorstinnen en een vorst, 1976; Mijn tante
Coleta; 1976; Mijn moeder was eigenlijk een Italjaanse, 1978)... Voor wie in deze
plotse opbloei van neo-romantiek en neo-realisme de toekomst van de
(Noord-)Nederlandse literatuur ziet, is er duidelijk materiaal genoeg. Om de
drie boegbeelden ('t Hart, Van Keulen en Biesheuvel) heen kan men een
kleurrijke school siervisjes rangschikken. Maar het blijven siervisjes. Dank zij
Tirade 250, De Nieuwe Revisor, de afrekening van Jeroen Brouwers met de
zogeheten Revisor-auteurs, en het antwoord daarop in De Valse Revisor (C.J.
Aarts, Amsterdam, 1980) werden de siervisjes die vooral in het tijdschrift De
Revisor zwommen, omgeturnd tot de lichtbakens van de literaire toekomst.
Nogmaals: het waren en bleven siervisjes. Was er echt niets anders?

Het latente racisme dat verblindt
Onder de oppervlakte, waar de sombere en stille, meer levenskrachtige vissen de
diepere waters opzoeken, is bijvoorbeeld een heel eigen Surinaams-Antilliaanse
literatuur gegroeid. Een indrukwekkend beeld van de
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‘strafhok’-samenleving in Suriname kwam tot stand onder de pen van Bea Vianen.
Na Sarnami Hai (Suriname, hier ben ik, 1969) lanceerde ze de veelzeggende titel
Strafhok (1971), een roman waarin de bonte mengeling van rassen, mengrassen,
godsdiensten en menggodsdiensten in Suriname niet als een vrolijke Caribische
broederlijkheid werd afgeschilderd, maar als manier om elk individu in zijn eigen
‘strafhokje’ op te sluiten. Wat de toerist in het Caribische gebied ziet als een vrolijke
verdraagzaamheid tussen blanke, neger, chinees en oosterling, is onder het oppervlak
heel wat bitterder. Vianens boeken worden aquaria, maar met loerende gevangenen
in strafhokken.
Na Ik eet, ik eet tot ik niet meer kan (1972) gaf Vianen ook nog gestalte aan de
tragiek van de massale uitwijking naar Nederland, Het paradijs van Oranje (1973),
en van de moeizame terugkeer en heraanpassing aan het land van herkomst, Geen
Onderdelen (1979). Van belang is vooral, dat zij niet eng-maatschappelijk georiënteerd
is, maar de maatschappelijke context gebruikt om haar personages te duiden. Wat
ze ons voorhoudt, zijn traditionele verhalen, maar daarin worden de individuen in
hun Surinaamse situatie als het ware laboratoriumobjecten. De Surinaamse situatie
is het vergrootglas waaronder ze ‘de’ mens bekijkt.
Van een verbluffende produktiviteit getuigde vooral de zwarte Surinamer Edgar
Cairo. Zowel het aantal van zijn boeken (die hier niet systematisch geciteerd kunnen
worden)1, als zijn taal maken hem tot de meest originele vernieuwer van het
Nederlandse proza; hij is tegelijk een fervente voorvechter van de poëzie in het
Sranan Tongo, een mengsel van Engels, Nederlands en bosnegertaal. Voor veel
Vlaamse en Nederlandse lezers vormt de heel eigen taal van deze zwarte medewerker
aan de universiteit van Amsterdam dan ook een drempel. Hij heeft dit taalgebruik
ook theoretisch verantwoord, maar wie er ooit ernstig kennis mee gemaakt heeft,
heeft zo'n verantwoording niet eens meer nodig. Het is een verfrissend bad, een
inspirerende rijkdom aan vondsten en trefzekere aanduidingen.
Onder het spreekwoord Ik ga dood om jullie hoofd (1980) (wat betekent: ik houd
van jullie) bracht Cairo de Volkskrant-columns samen waarin hij uiteenzet waarom
hij het Surinaams-Nederlands en het Sranan Tongo gebruikt. Die columns zelf zijn
prachtige staaltjes van Surinaams Nederlands. Omwille van zijn particularisme tenslotte telt Suriname slechts 4

1

Een volledig overzicht van Edgar Cairo's werk schreef ik in De Nieuwe, Boeken, Nrs. 3, 50,
51.
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tot 500.000 inwoners! - kan men Cairo met Gezelle vergelijken: hij is één van die
geïnspireerden die taal en leven tot één geheel willen maken, die de eigen
bestaanswijze alleen in een eigen taal kunnen uitdrukken.
Vooral in zijn laatste boek, Jeje Disi/Karakters Krachten (1981) brengt Cairo een
synthese van zijn hele oeuvre. De verschillende personages zijn door breekbare
sociale draden met elkaar verbonden: ze zijn - net als bij Vianen - vertegenwoordigers
van de maatschappelijke krachtsverhoudingen. Aan de top staat professor Gerber,
een hooghartige en ambitieuze geleerde die zijn blanke cultuur komt opdringen aan
de Surinamers; vlak onder hem staat de cultureel-antropoloog Jan Verwoeven, die
probeert door te dringen in de bosnegercultuur en daardoor de brug wordt tussen de
blanke wereld en de zwarte; vlak onder Jan komen de in Nederland opgeleide
onderwijzers, ongeduldige politici, die het met Gerber aan de stok zullen krijgen;
helemaal onderaan de hiërarchie scharrelt het negerjongetje Mandwe rond in een
bonte buurt van arme huisjes op vervuilende erven, bewoond door wasvrouwen,
bedelaars, kruimeldieven, ja zelfs heksen en tovenaars die zich met de negermagie,
met ‘winti’ bezighouden. De kernzin van het boek, Fajasiton, no bron mi so, de
Pidgin-versie van Firestone, no burn me so (vuursteen, brand me niet zo) op de
melodie van een Nederlands kinderversje, vat voor Jan Verwoeven - en voor Cairo
- de hele problematiek van de taalmagie samen. Het vers is ontstaan op de plantages
waar vluchtende negerslaven met brandende kolen gestraft werden voor hun
‘misdaad’. In zijn geheimzinnigheid is het tegelijk een kinderspelletje en een
bezwering, een poging om door magische woorden de koloniale foltering te
overwinnen. Met indrukwekkende voorbeelden uit de negercultuur breidt Cairo dit
thema nog uit: een mens kan maar zichzelf zijn door de taal die het eigen verleden
heeft geproduceerd; en daaruit kan de kracht worden geput om een eigen toekomst
op te bouwen. Een totaal andere aanpak vinden we bij Frank Martinus Arion
(Curaçao). Arion is veel intellectueler, om niet te zeggen intellectualistischer dan
Cairo en zelfs Vianen. Zijn romandebuut, Dubbelspel (1973), is zonder enige twijfel
een van de meesterstukken uit de jaren 1970, in zijn klassieke eenvoud vergelijkbaar
met de beste novellen uit de hele wereld, in zijn rijk geschakeerde weergave van
menselijke relaties vergelijkbaar met de negentiende-eeuwse romans. Een spelletje
domino is het stramien en de spanningslijn waarlangs een dreigend verhaal van
discriminatie, achterlijkheid en echtelijke ontrouw zich voltrekt. Tegelijk is het een
schets van de samenleving op Curaçao (Nederlandse Antillen).
Dient het hier nog gezegd dat geen enkel werk van Maarten 't Hart, Mensje Van
Keulen en J.M.A. Biesheuvel ook maar kan tippen aan de kwaliteit
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van deze auteurs uit de buitenlanden? Dat het prachtigste Nederlandse proza, de
meest gewaagde en geslaagde vertelstructuren, de krachtigste verkenningen van de
menselijke ziel door deze ‘buitenlanders’ werden geleverd? Is het dus niet juist, te
spreken van een latent racisme, dat door zijn overdreven aandacht voor de eigen
blanke spruitjesnavel niet in staat was te zien wat de grootheid van onze literatuur
in de jaren 1970 uitmaakt? Zeker, niemand is tegenwoordig openlijk racistisch en
zeer velen nemen met neerbuigende belangstelling kennis van het werk van Cairo.
Maar dit verdient veel meer dan neerbuigende belangstelling: juist die eigen taal van
Cairo laat een intense inleving toe. De literatoren onder elkaar ruziën echter liever
zo lawaaierig over het eigen hart en de eigen keuken, dat Vianen, Cairo, Arion - en
de vele exotische visjes in hun kielzog! - niet meer aan bod komen. Men kan ook
liegen door te zwijgen. Men kan ook racistisch zijn door de manier waarop men per
definitie deze drie auteurs naar de rand van de belangstellingsfocus verwijst. Het zou
zeker nuttig zijn juist hun werk in het middelpunt van de jaren 1970 te situeren.

De brandende kwestie van het subject
‘De politieke relevantie (van o.a. zijn eigen werk, LG) - zeker bij Onderwerpen
(1978) - is de brandende kwestie van het subject. De marxistische theoretici van
vandaag, de Franse alleszins, Althusser, Hadjinicolaou bijvoorbeeld, weigeren
systematisch rekening te houden met het subject in de geschiedenis en in de politiek.
Het subject wordt als irrelevant beschouwd; als iemand het al eens over het individu
heeft, een woord waar Marx zelf helemaal niet vies van was, integendeel, dan bedoelt
hij doorgaans het grote individu, Napoleon of Stalin, maar nooit jou of mij. Wat het
wetenschappelijke gehalte betreft van Althusser of Hadjinicolaou heb ik geen
bezwaren, maar ik zie een opvallend verband tussen de repressie in het Oosten en
de miskenning van het subject’ (Daniel Robberechts, De Nieuwe/Boeken, nr. 2).
Ook deze uitspraak van een van de drie coryfeeën van de anti-consumptieliteratuur,
van de ‘neomarxistische’ poging om de lezer niet zozeer leesvoer te bieden dan wel
oefenstof voor het eigen spreken - deze uitspraak van Daniel Robberechts werpt
een schril licht op het misverstand, als zou de literatuur van de jaren 1970 bepaald
worden door 't Hart, Van Keulen en J.M.A. Biesheuvel. De subject-gerichtheid blijkt
niet hun monopolie te zijn. Wel is het zo dat de minder publicitair opgepepte boeken
die ‘de brandende kwestie van het subject’ aanpakken, niet zoveel met het
exhibitionisme van het eigen hart te maken hebben. Er zijn in de
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jaren 1970 indrukwekkende pogingen ondernomen om het subject literair te redden.2
De neomarxistische benadering kan men min of meer rangschikken rond twee
tijdschriften: Raster voor Nederland (met o.a. J.F. Vogelaar als redacteur) en Heibel
voor Vlaanderen (met o.a. Daniel Robberechts, die sinds 1977 ook nog zijn
privé-Tijdschrift met ‘work-in-progress’ uitgeeft). Of men dit nu graag heeft of niet,
men kan moeilijk ontkennen dat uitgerekend in de jaren 1970 de meest
indrukwekkende werken van deze ‘experimentelen’ het licht zagen: Praag Schrijven
(1975) van Daniel Robberechts en Raadsels van het Rund (1978) van J.F. Vogelaar.
Men kan evenmin ontkennen dat jongere auteurs, zoals de Vlamingen Leo Pleysier
en Paul Depondt, deze nieuwe traditie voortzetten, zij het met een eigen stem. Men
kan vooral niet loochenen dat deze pogingen om ‘de brandende kwestie van het
subject’ aan de orde te stellen, dieper gaan dan de hartsgeheimen van 't Hart en
aansluiten bij een meer historische vernieuwing van onze literatuur.

Het subject als produkt van de geschiedenis
De recente bekroning van Willem Brakman met de P.C. Hooftprijs heeft op een
gelukkige wijze nog een derde ruk aan de vervalsende focus van de modieuze
benadering gegeven. Ten eerste is ook Brakman vanaf zijn debuut, Een winterreis
(1962), maar ook tijdens de twee daarop volgende decenniën, een intieme auteur
geweest. Je kan de hartsliteratuur die de mode van de jaren zeventig uitmaakte, niet
los zien van het voorafgaande, zeker niet losmaken uit het begeleidende. Ten tweede,
de intimiteit van Brakman is ook historisch bepaald, vooral in de essays Glubkes
Oordeel & Over het monster van Frankenstein (1976) en de roman over Ludwig II,
De blauw-zilveren koning (1977). Waarom een belangstelling voor geschiedenis
samengaat met de poging om de meest intieme, dus meest vluchtige herinneringen
te redden, blijkt uit deze toelichting in een interview in Bzzletin Nr 85: ‘In mijn werk
vind je een alles verbindende lijn, en dat is de tijd. Alles, de grondtoon van mijn
thematiek ligt in de tijd: heimwee naar het verleden, het verdriet om datgene wat
dierbaar is en verloren gaat, de ellende van het afgetakeld zien wat je dierbaar is, de
ontluistering ervan, de angst voor de toekomst, de angst voor de dood’. En ook al
zegt

2

Over Robberechts, zie L. Geerts, Leren leven met Robberechts, in Streven, okt. 1975, pp.
46-54.
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Brakman dat het hem meer om de strijd tegen het verval gaat, om het vasthouden
van het vluchtige verleden, hij verheft dit thema tot op het niveau van de historische
roman.
De meest historisch gerichte romancier van de jaren 1970 is Louis Ferron, die in
de romans Gekkenschemer (1974), Het Stierenoffer (1974), De keisnijder van
Fichtenwald (1976) en Turkenvespers (1977) probeerde het Duits-romantische
verleden en zijn ontaarding in het nazitijdperk te evoceren. Dat ook hij teruggreep
tot Ludwig II, kan geen verbazing wekken. Ook de jongere Duitse cineast Syberberg
deed dat met Ludwig, Requiem für einen jungfraulichen König, vooraleer hij zich
aan zijn Hitlerfilm waagde. Ook de populaire film Cabaret woelde de
decadent-barokke atmosfeer van de jaren 1930 grondig om, totdat uit die troebele
bodem een genuanceerder, dus begrijpelijker beeld van de gruwel opwolkte. Met
Ferron staat ook Brakman voor een niet-marxistische, niet-ééndimensionale, maar
genuanceerde peiling van het verleden.3
Het meest opmerkelijke jongerenwerk in Nederland deed dit al even uitgesproken.
Geerten Maria Meijsing (Joyce en Co) in Erwin (1974), ‘een romantisch decadente
propositie over de verveling’ (een thema dat ook Brakman dierbaar is!) en in Michael
van Mander (1979). Belangrijk was ook de alleen op stencil verschenen roman
Amortisatie (1974) van Jacques Northe, die de ster-dirigent W. Furtwängler in een
zeer experimentele vorm benaderde. In Amortisatie is de Brakmaniaanse literaire
list om het verleden te verschalken helemaal versmolten met de poging om iets van
de recente geschiedenis die ons lot bepaalt, te doorgronden.
Ook hier volgt een school kleinere visjes, maar de meest interessante was
ongetwijfeld Greta Seghers, die met Afkeer van Faulkner (1978) een
decadent-romantische propositie leverde over het afrekenen met een troebel verleden,
zij het dan meer met een literaire traditie.

Wij gaan door met de strijd?
Dat deze belangstelling voor de geschiedenis - en in dit geval: voor wat de officiële
geschiedschrijving vergat - nauw samenhangt met het bulkend engagement van de
jaren 1960, wordt duidelijker uit Vlaamse boeken dan uit Nederlandse. Walter van
den Broeck meer bepaald ging door met zijn poging om zijn eigen familieverleden
als aanloop tot een zelfverkenning te

3

Over Ferron, zie L. Geerts, De hysterische toverlantaarn van Louis Ferron, in Streven, juni
1978, pp 811-823.
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gebruiken. In Brief aan Boudewijn (1980) voltooide hij wat vooral in Aantekeningen
van een stambewaarder (1977) begonnen was: neerschrijven wat de kleine man uit
de ‘cité’, de arbeiderswijk van een Kempische fabriek, beleefde, opdat het zou bestaan,
opdat het een deel zou worden van de ‘grote’ geschiedenis. Het feit dat Brief aan
Boudewijn in Nederland aankwam als een donderslag bij heldere hemel, bewijst dat
ook Vlamingen het slachtoffer worden van een latent racisme, van een egocentrische
belangstelling die de lens verkeerd heeft gericht.
De stap van Walter van den Broeck naar Paul Koeck is niet groot. Met Litte (1964),
een verhaal over zijn grootvader, was Koeck begonnen in het eigen nest; nu keerde
hij naar zijn Rupelstreek terug voor de film Hellegat, een van de vier Vlaamse films
uit het Wonderjaar 1980.4 Daaruit blijkt dat zijn engagement - net als dat van Van
den Broeck in diens toneelwerk - nauw verbonden is met de doorlichting van het
eigen verleden. Tussen Little en Hellegat ligt een Koeck-oeuvre van documentaire
protestliteratuur over gehandicapten en gevangenen, over de rijkswacht en zelfs het
commerciële geknoei met de Chinchilla-kweek.5 In Vlaanderen ging de
post-1968-strijd ook in de jaren 1970 door; alleen de Nederlanders die niet over de
eigen schutting keken, konden de indruk krijgen dat de engagementsgolf een storm
was geweest in een bokaal goudvissen.
Dat dit latente racisme ook de vrouwen vergeet, hoeft nauwelijks gezegd. Wat deed
bijvoorbeeld Anja Meulenbelt in haar ophefmakende boek De Schaamte Voorbij
(1977) anders dan haar levensbiecht ombouwen tot een strijdschrift? Greep Monika
Van Paemel in Marguerite (1976) ook al niet terug naar het verleden, het leven van
een oude tante, om tot verheldering van het eigen bestaan te komen? Kan men om
Meulenbelt heen niet een hele reeks meer of minder feministisch uit de hoek komende
vrouwen noemen die toch zeker het landschap van 1970-1980 meer gehavend hebben
dan 't Hart? Is het toeval dat daarbij ook Vlaamse auteurs sterk opvallen: van Mireille
Cottenjé tot Loekie Zvonik? En was voor Andreas Burnier - o.m. De Reis naar Kithira
(1976) - het teruggrijpen naar oude mythen iets anders dan wat voor Ethel Port-

4

5

De vier films van het zogeheten wonderjaar zijn: Hellegat (Le Bon/Koeck), De Witte (Robbe
de Hert), De Proefkonijnen (Guido Henderickx/Piet Pirijns) en Slachtvee (Patrick Conrad).
Zie daarover M. Holthof en M. Ruyters, Het wonderlijke jaar van de Vlaamse film, Epo,
Antwerpen, 1980. Men kan aan de lijst ook nog Vrijdag van Hugo Claus toevoegen.
Over Koeck, zie L. Geerts, Paul Koeck, de grens tussen fictie en realiteit, in Streven, nov.
1976, pp. 112-120.
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noy - De brandende bruid (1974) - het uitdelven van modern-aangeklede, oeroude
volksmythen betekende? De strijd van de vrouwen ging zeer vinnig door en leverde
boeiende literatuur op.6

Zet de lamp maar scherp
Nee, het literaire landschap van 1970-1980 kan niet verarmd worden tot de zogeheten
Revisor-auteurs, al hebben zijzelf en Jeroen Brouwers daar erg hun best voor gedaan.
Bij Brouwers werkte het paradoxale mechanisme, dat de ware polemist in anderen
alleen bevecht wat hem bij zichzelf ergert. Toen Brouwers uitviel tegen de
‘verkindsing’ van de literatuur, belichaamd in de persoon van de onbenullige Guus
Luijters, vergat hij dat hijzelf veel meer dan Guus Luijters een nogal eng literair
wereldje belichaamde. Toen Brouwer zei: ‘Guus Luijters is de jaren zeventig’, zal
hij wel niet verwacht hebben dat enkele jaren later iemand tot de conclusie zou
komen: ‘Het modieuze beeld van de jaren zeventig, dat is Brouwers’7. Inderdaad,
Brouwers met zijn stilistisch gevijl om de meest intieme, vluchtige herinneringsflarden
in Het Verzonkene (1979) vast te houden, slaat de brug tussen de vele tendensen die
met elkaar vochten in de periode 1970-1980 en die dat in de komende tien jaar nog
zullen doen. Maar hij beperkte ook zijn eigen blikveld tot de randen van de
Nederlandse viskom. Pas het verschijnen van Van den Broecks Brief aan Boudewijn
viste hem weer uit dat kleine plasje op: hij verklaarde Van den Broeck tot ‘de nieuwe
Boon’. Tot wat modieuze kortzichtigheid niet allemaal kan leiden.

6
7

Zie L. Geerts, Boeken van vrouwen, in Streven, jan. 1978, pp. 318-220.
Een vollediger overzicht schreef ik voor de encyclopedie van de Uitgeverij Standaard,
Antwerpen.
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De supermachten in het Nabije Oosten
E. Faucompret
Wie het Israëlisch-Arabisch conflict van nabij volgt, weet dat de supermachten
in het ontstaan en de verdere ontwikkeling ervan een zeer belangrijke rol hebben
gespeeld. In deze bijdrage onderzoek ik of het door Washington en Moskou
gevoerde beleid consistent kan worden genoemd, en in hoever de supermachten
mogelijkerwijze, bewust of onbewust, bijgedragen hebben tot de intensivering
van de bestaande spanningen. Daarvoor is het wel nodig even terug te gaan in
de geschiedenis.

De periode 1948-1953
De oprichting van een joodse staat komt grotendeels dank zij Amerikaanse steun tot
stand. Factoren die Washington er op 29 november 1947 toe aanzetten, in de
Algemene Vergadering van de VN, het verdelingsplan voor Palestina goed te keuren,
op 14 mei 1948 Israël feitelijk te erkennen en de volgende maanden Israëls
annexatiepolitiek niet te veroordelen, waren: de invloed van de zionistische lobby
in het Amerikaanse Congres, de sympathie van het Amerikaanse volk voor de
overlevenden van Hitlers vernietigingskampen en bewondering voor de zionistische
pioniers. Terwijl beide presidentskandidaten het zionisme in hun programma opnemen,
grijpt de joodse kolonisatie van Palestina grotendeels plaats met Amerikaans kapitaal.
De Sovjet-Unie is op dat ogenblik slechts van verre betrokken bij de gebeurtenissen
in Palestina. Via Tsjechoslovakije worden aan de joden wapens geleverd en tijdens
de Conferentie van Lake Success (mei 1947) betuigt A. Gromyko zijn instemming
met het plan om in Palestina een joods thuisland op te richten. Met de erkenning van
Israël, één jaar later, hoopt Moskou de Britse invloed in de Arabische wereld te
bestrijden. Op 25 mei 1950 vaardigen de drie grote Westerse mogendheden een
gemeenschappelijke verklaring uit over de situatie in het Nabije Oosten, die duidelijk
illustreert dat de Sovjet-Unie in dat gebied een diplomatieke tweederangsrol speelt.
De VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk verklaren groot belang te hechten aan
de handhaving van vrede en stabili-
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teit en willen daarom het tussen Israël en verschillende van zijn Arabische buurlanden
gesloten wapenbestand garanderen. Binnen het kader van haar ‘Point 4’-programma
besluit de Trumanadministratie steun te verlenen aan een aantal landen van het Nabije
Oosten.
Welke factoren bepalen in deze periode de anti-Amerikaanse gezindheid van een
aantal recent onafhankelijk geworden Arabische staten? In de eerste plaats
Washingtons steun aan bepaalde plannen van de ex-koloniale mogendheden (b.v.
om Britse troepen te legeren in een zone rond het Suezkanaal); verder het feit dat de
Arabische leiders weinig voelen voor Amerikaanse projecten om anti-communistische
bondgenootschappen op te zetten. Op economisch vlak vreest de Arabische wereld
de overheersing van Westerse investeringen en handel. Landen als Egypte of Syrië
kiezen voor een beleid van autonome behoeftenbevrediging, en dat impliceert niet
alleen eigen controle over het grondstoffenbeheer, maar ook doorbreking van het
traditionele klassenpatroon, aantasting dus van de machtspositie der oligarchie,
voorheen door de koloniale mogendheden gesteund. En dan is er vanzelfsprekend
nog het vraagstuk van Palestina: ‘This problem has added to the real and deepseated
bitterness which replaced... an earlier faith in the U.S.’1. Een belangrijk corrolarium
is, dat de USSR, als anti-Westerse, anti-koloniale mogendheid, die bovendien van
een zekere technologische reputatie geniet, van meet af aan op sommige Arabische
staten een geheimzinnige aantrekkingskracht uitoefent.
De Suezcrisis, de instabiliteit van het Syrische regime en de staatsgreep in Irak
zullen de USSR de gelegenheid bieden in het Nabije Oosten binnen te dringen.
Moskou steunt de nationalistische Arabische bourgeoisie, om drie redenen: haar
anti-Westerse gezindheid; haar visie op de organisatie van de economie van het land
waarbij nationalisaties en planning centraal staan; de zwakke aantrekkingskracht van
het communisme op de Arabische wereld.

De periode 1953-1960
Sommige publikaties spreken van een continuïteit in het Russische beleid. Net als
de groot-Russische tsaren zouden de communistische machthebbers er van in den
beginne op uit zijn geweest ijsvrije havens aan de Perzische

1

Cfr. de verklaring van de toenmalige Amerikaanse assistent-staatssecretaris, Broade, op
26.4.1954. Geciteerd door J. De Witte, De Amerikaans-Egyptische Betrekkingen gedurende
de Eisenhoweradministratie, KU Leuven, 1969-1970, p. 74.
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Golf in handen te krijgen. In de onmiddellijk na-oorlogse periode concentreert de
Sovjetrussische belangstelling zich echter allereerst op de verwerving van
invloedssferen in Europa. De Sovjets hebben met voldoende problemen op het
Europese thuisfront en in het Verre Oosten (China, Korea) te kampen; in de Arabische
wereld stellen zij zich tevreden met de diplomatieke figurantenrol. Pas na consolidatie
van hun Europese veroveringen gaan zij in het Nabije Oosten een actiever beleid
voeren. Dat valt ongeveer samen met het moment waarop Chroestjov zijn vreedzame
coëxistentiedoctrine predikt, die echter paradoxalerwijze niet geldt voor de Derde
Wereld, waartoe de Arabische landen behoren. De verkiezing van Eisenhower tot
president helpt Moskou zijn ambities ten uitvoer te leggen.
Voor Eisenhower en zijn staatssecretaris J.F. Dulles dient het Midden-Oosten
gevrijwaard te blijven tegen elke communistische penetratie. Daarom worden de
volgende beleidslijnen uitgestippeld: 1. een sterk militair bondgenootschap met de
Arabische staten moet worden uitgebouwd, een ‘Middle East Defence Organisation’,
die samen met de NATO en de SEATO de vrije wereld moet beschermen; 2. het
Israelisch-Arabisch conflict moet uit de wereld worden geholpen. Dit is mogelijk
wanneer de VS een neutralere houding aannemen, b.v. door met de Arabische landen
op economisch gebied samen te werken. Egypte wordt het eerst verzocht deel te
nemen aan een regionaal bondgenootschap, en aangezien Dulles een aanzienlijke
bijdrage had geleverd tot het Brits-Egyptisch akkoord van 1954, verwacht hij een
affirmatief antwoord. Nasser verkiest echter een ‘positieve neutraliteit’; daartoe is
hij wel gedwongen, wil hij in de Arabische wereld een leiderspositie opbouwen en
zijn binnenlandse oppositie (de Moslimbroederschap) het zwijgen opleggen. Van
alle Arabische staten wil uiteindelijk alleen het Irak van de pro-Westerse premier
Nuri Saïd toetreden tot het collectieve veiligheidssysteem2. Dit zgn. Bagdadpact zal
dan ook slechts de ‘Northern Tier’-staten (Iran, Irak, Pakistan, Turkije) groeperen,
samen met het Verenigd Koninkrijk. Het voorziet bepalingen inzake de levering van
Brits en Amerikaans oorlogsmaterieel en staat open voor alle Arabische landen ‘die
de vrede in het Nabije Oosten wensen te beschermen’. De VS, de voornaamste
architecten van het plan, treden zelf niet toe; verwijzend naar de Drie-Mogendheden-

2

Nauwelijks vier jaar later zal, precies omwille van deze toetreding, een militaire staatsgreep
het einde van dit Westers-gezinde beleid inluiden.
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verklaring, belooft de Eisenhoweradministratie alleen passieve steun. Een grote
praktische betekenis kan men het Bagdadpact derhalve niet toeschrijven, ook al
omdat van in den beginne teveel meningsverschillen tussen de betrokken staten
bestonden. De negatieve effecten ervan waren des te groter: niet alleen radicaliseert
het een deel van de Arabische wereld, die nu inziet dat de VS alleen basissen zoeken
te verwerven in het gebied, misschien ter verdediging van Israël; bovendien leidt het
pact tot een toenadering tussen Moskou, Caïro en Damascus. De USSR verstrekt die
landen goedkope leningen voor een totaalbedrag van ongeveer vijf miljard roebel,
tegen de aankoop van Russische uitrustingsgoederen. Deze ‘roebeldiplomatie’ drukt
overigens zwaar op de economie van de toentertijd in menig opzicht zelf nog
onderontwikkelde Sovjet-Unie.
Ook wat het Israëlisch-Arabisch geschil betreft, beantwoorden de resultaten van
de Eisenhower-Dullespolitiek niet aan de inspanning. In 1954 en 1955 worden
pogingen ondernomen om aan het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk een begin van
oplossing te geven, o.a. door uitschrijving van een internationale lening. Meer succes
boekt de Johnstonmissie: Amerikaanse fondsen voor Israël worden pas gedeblokkeerd
als Israël zich bereid verklaart de illegale irrigatiewerken in de Jordaanvallei stop te
zetten.
Tijdens de Suezcrisis geven de Amerikanen blijk van eenzelfde neutrale visie.
Omdat Egypte wapens uit de USSR betrekt en de Chinese Volksrepubliek erkent,
trekken de VS hun toegezegde steun van tachtig miljoen dollar aan het
Aswanstuwdamproject in (19 juli 1956); een week later nationaliseert Nasser het
Suezkanaal. De Amerikaanse benadering verschilt van meet af van de Britse of
Franse. Dulles pleit voor de internationalisatie van het kanaal, verzet zich tegen het
gebruik van geweld en verdedigt de bijeenroeping van internationale conferenties
waaraan Egypte en de USSR deel moeten nemen. Het dilemma waarmee de
Amerikaanse diplomatie zich geconfronteerd ziet is complex: enerzijds beklemtoonde
zij in het verleden haar anti-koloniale inspiratie, anderzijds is zij aan Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk een minimum aan solidariteit verschuldigd. Op 29 oktober
1956 bereikt de Suezcrisis haar hoogtepunt: in weerwil van een belofte aan de VS
vallen de Israëliërs de Sinaïwoestijn binnen; een dag later bezetten Britse en Franse
troepen de Egyptische kanaalzone. In de Veiligheidsraad keldert een Frans-Brits veto
de Amerikaanse resolutie die stopzetting van alle militaire activiteiten eist. Om het
Egyptische leger van een totale vernietiging te redden, stelt de Russische premier
Boelganin voor, gezamenlijk Amerikaanse en Sovjetrussische troepen in te zetten.
Washington gaat op dit verzoek niet in, maar oefent
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op Engeland voldoende druk uit, o.a. door blokkering van zijn aardolietoevoer.
Engeland zet zelf de vijandelijkheden stop.
Wat zijn nu de gevolgen van deze crisis?
1. Het agressieve gedrag van de twee Europese staten en Israël stelt Moskou
voorgoed in staat een invloedszone in het Nabije Oosten te verwerven, en dan nog
wel in het dicht bevolkte en centraal gelegen Egypte. Aangezien Moskou en niet
Washington de diplomatieke vruchten van deze ongelukkige koloniale expeditie
plukt, schrijdt de polarisatie in de Arabische wereld geleidelijk voort. Als Dulles met
de intrekking van zijn financieel aanbod had gehoopt Nasser ten val te kunnen
brengen, dan komt hij nu wel zeer bedrogen uit: de faam van de Egyptische leider
wordt legendarisch, zijn Aswanstuwdam- en Suezkanaalprojecten illustreren duidelijk
de drang van de Arabische wereld naar economische en politieke onafhankelijkheid.
Bovendien neemt de USSR het Amerikaanse aandeel in de financiering van het
Aswanproject over; het kolossale bouwwerk wekt, als Sovjetrussisch prestigestuk,
weldra de bewondering van de Derde Wereld. Op 12 februari 1956 legt Moskou zelfs
voor het eerst een eigen vredesvoorstel op tafel, een weerspiegeling van de zgn.
Chroetsjovdoctrine: de landen van het Nabije Oosten worden opgeroepen tot
onderhandelingen en zij moeten een ongebonden koers varen.
2. Voortaan zullen de VS, onafhankelijk van Groot-Brittannië, in het Nabije Oosten
‘cavalier seul’ spelen. Op 5 januari 1957 houdt de president zijn befaamde rede voor
het Congres, sedertdien bekend als ‘Eisenhowerdoctrine’. Eisenhower vraagt
financiële steun (200 miljoen dollar) voor de economische ontwikkeling van het
Nabije Oosten; hij overweegt de mogelijkheid Amerikaanse troepen naar het gebied
te zenden om Arabische landen tegen een ‘communistische agressie’ te beschermen.
In het raam van deze doctrine sturen de VS en Groot-Brittannië, in juli 1958, wanneer
in het buurland Irak een staatsgreep plaatsgrijpt, militaire versterking naar Libanon
en Jordanië. De VS dreigen met gewapende acties op het moment dat Syrië en de
USSR een economisch akkoord afsluiten (augustus 1957); in het Bagdadpact, nu
getransformeerd tot ‘CENTO’, willen de VS een actievere rol spelen... Dergelijke
weinig doordachte ingrepen wijzen op de zwakke basis waarop de doctrine berust;
het communisme wordt namelijk niet noodzakelijk alleen uit Moskou geïmporteerd,
maar kan ook spontaan groeien uit de transformatie van de politieke structuren van
een onrechtvaardige samenleving. Moskou zelf deelt duidelijk deze visie, volgt dan
ook een minder ideologisch gebonden politiek, grijpt op crisismomenten niet in en
streeft op korte termijn een verzoening na met vier radicale Arabische landen (Egypte,
Syrië, Irak en Zuid-Yemen).
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3. President Eisenhower weerstaat de druk van het Congres en dwingt de Israëliërs
zich terug te trekken uit de Sinaï-woestijn; gebeurde dat niet, dan zou Amerika de
door de Verenigde Naties uitgevaardigde sancties steunen. Inderdaad, wilde
Washington de Eisenhowerdoctrine een reële kans op slagen geven, dan kon niet
worden toegegeven aan de zionistische binnenlandse pressie.

De periode 1960-1970
Vanaf het begin van de jaren zestig bestaat tussen Moskou en Washington een
verhouding van nucleaire pariteit; van de doctrine van de massieve vergelding wordt
overgestapt op die van het ‘flexibel antwoord’. Intercontinentale raketten en met
kernwapens uitgeruste onderzeeërs doen buitenlandse basissen inboeten aan
trefzekerheid. De nieuwe Amerikaanse president J.F. Kennedy is bovendien een
overtuigd voorstander van goede betrekkingen met de Arabische wereld, in de eerste
plaats met Egypte. De resultaten van dit nieuwe beleid uiten zich op diverse vlakken:
het Pentagoon verleent steun aan de Algerijnse rebellen; diverse hulpprogramma's
ten voordele van de Arabische landen worden gelanceerd: ‘Public Law 480’ (in lokale
munt betaalbare graanleveringen) en het ‘Care’-project (Amerikaanse kinderen
zenden Egyptische leeftijdsgenoten voedingswaren); het Johnsonplan (september
1961) stelt een regeling van het Palestijnse vluchtelingenprobleem voor, door middel
van repatriatie of betaling van financiële compensaties. Na Kennedy's dood verkoelen
de Arabisch-Amerikaanse betrekkingen. Nassers militaire inmenging in andere
Arabische landen (b.v. Noord-Yemen), die een groot deel van de ontwikkelingshulp
opslorpt, het totalitaire karakter van zijn door Moskou gesteunde regime, zijn virulente
anti-Israël-redevoeringen, het zijn allemaal factoren die het president Johnson
onmogelijk maken het verzoeningsgezinde beleid van zijn voorganger verder te
zetten. Nasser van zijn kant is verontwaardigd wanneer het Pentagoon, in het kader
van de ‘Foreign Assistance Act’, Israël Hawraketten levert; in de Veiligheidsraad
tonen de VS veel begrip voor de Israëlische standpunten; wisselingen in het
Amerikaanse beleid (b.v. de plotselinge schorsing van het ‘Care’-programma) wekken
Arabische mistevredenheid.
Moskou verbetert in deze periode, door alle staatsgrepen heen, zijn betrekkingen
met het Syrisch Ba'athregime, terwijl de eliminatie van de communistische partijen
in Egypte en Irak zijn relaties met die landen slechts korte tijd op de proef stelt. De
mislukking van het VAR-project (een plan om een Verenigde Arabische Republiek
op te richten) is voor
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Moskou een meevaller, omdat het niets méér vreest dan de pan-Arabische beweging,
die zijn machtspositie in sommige staten slechts schade kan berokkenen.
Buiten de wil van de supermachten breekt op 5 juni 1967 de derde
Israëlisch-Arabische oorlog uit. Dit keer wordt de polarisatie in het Nabije Oosten
totaal. Een door Nasser de wereld ingestuurd bericht omtrent de participatie van
Amerikaanse troepen aan de zijde van Israël en het feit dat Johnson de Israëlische
weigering steunt zich uit de bezette gebieden terug te trekken, veroorzaken een
diplomatieke breuk tussen een groot aantal Arabische landen en Washington. Op
haar beurt verbreekt de USSR de relaties met Tel Aviv. Niettegenstaande de
anti-Amerikaanse gevoelens die de Arabische wereld op dat moment koestert, spant
de nieuwe Amerikaanse president Nixon zich bijzonder in voor een rechtvaardige
oplossing van het conflict, dat nu, omwille van de veroverde territoria, nog
ingewikkelder is geworden. Besprekingen in de VN-Veiligheidsraad leiden, ter
uitvoering van resolutie 242, tot een verzoeningsmissie van ambassadeur Jarring;
onderhandelingen tussen de grote Vier en bilaterale besprekingen met de USSR
resulteren in de Rogersmissie. Deze initiatieven bloeden echter dood, hoofdzakelijk
om twee redenen: Moskou wil Egypte en Syrië niet overtuigen van de noodzaak van
een vredesverdrag met Israël; Washington heeft Israëls weerstand tegen een
quasi-volledige ontruiming van de bezette territoria onderschat. De Sovjet-Unie
vervangt het vernietigde Egyptische oorlogsmaterieel, en als in 1970 Israëlische
Phantoms Egyptische steden bombarderen, slagen Sovjet-piloten erin de agressie af
te slaan. Toch staan in de daarop volgende maanden de Egyptisch-Sovjetrussische
relaties onder zware druk. Ontevredenheid groeit onder de Egyptische strijdkrachten,
omdat Moskou, ondanks het in 1971 gesloten vriendschapsverdrag, weigert
MIG-23-bommenwerpers te leveren. Als bovendien blijkt dat de USSR het militaire
status-quo wil bevriezen, stuurt de nieuwe president, Sadat, de 20.000 Sovjet-experten
naar huis.
Tijdens de oktoberoorlog van 1973 wordt de vriendschap even hersteld, maar voor
de diplomatieke en militaire steun die de Sovjets Egypte in die oorlog verlenen,
worden zij door de Egyptenaren wel bijzonder slecht beloond. Inderdaad, in de VS
is H. Kissinger minister van Buitenlandse Zaken geworden, en zijn tactiek is helemaal
anders dan die van zijn voorganger. De visie van Israëliërs en Arabieren verschilt
zo grondig, dat zij niet met elkaar kunnen worden verzoend. Daarom gelooft Kissinger
dat men pragmatisch moet streven naar partiële akkoorden tussen Israël en zijn
Arabische buurlanden, om in het Nabije Oosten een toestand van

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

45
niet-oorlog tot stand te brengen en uiteindelijk een door de VS beheerste ‘Pax
Americana’; beperkte oorlogen dragen bij tot de creatie van een aanvaardbaarder
internationaal systeem. Eens dat de Viëtnamese hypotheek gelicht is, probeert de
Nixonadministratie dit plan ook in de praktijk om te zetten: terwijl Israël zwaar
bewapend wordt en de Arabische landen opnieuw betrekkingen met Washington
aanknopen, dient Moskou zich van het vredesproces in het Nabije Oosten afzijdig
te houden. De tussen Israël en respectievelijk Egypte en Syrië ondertekende
deelverdragen betekenen in de allereerste plaats een doorbraak voor de
Kissingerdiplomatie, ook al zag de Amerikaanse staatssecretaris zich verplicht aan
Israël beloften te doen die, zoals spoedig zal blijken, het verdere verloop van het
vredesproces alleen maar onnodig belasten.
De regering van J. Carter benadert de Israëlisch-Arabische problematiek weer
vanuit een andere optiek: de VS dienen met alle betrokken partijen overleg te plegen,
inclusief de Sovjet-Unie, en de ‘stap voor stap’-diplomatie moet worden afgeschaft.
Het Witte Huis omschrijft voor het eerst ook duidelijk zijn visie omtrent een aantal
tot het Israëlisch-Arabisch dossier behorende twistpunten, waarbij het steunt op het
zgn. Brookings-rapport van 1975, een document dat in Israël op hevig verzet stuit,
omdat het inzake de bezette gebieden en de Palestijnse kwestie nauw aansluit bij de
Arabische opvattingen. In een gemeenschappelijke Amerikaans-Sovjetrussische
verklaring, 1 oktober 1977, spreekt Washington voor het eerst van ‘legale Palestijnse
rechten’ en van een vredesconferentie mét deelname van Palestijnen, onder
co-voorzitterschap van de USSR. Onder zware druk van het Congres verwerpt de
zwakke Carterregering vier dagen later een aantal van de in deze verklaring vermelde
principes. In een zgn. Israëlisch-Amerikaans werkdocument wordt gestipuleerd dat
resolutie 242 (sic) de basis blijft vormen van de vredesbesprekingen, en dat zonder
Israëlische instemming geen nieuwe partijen er deel aan kunnen nemen. Terwijl de
Amerikaanse president oorspronkelijk een globale (ook met Moskou overeen te
komen) vredesregeling voorstond, dwingt Sadats vredesstrategie hem ertoe dit plan
op te geven en zelf het bilateraal vredesproces op gang te houden. Zijn persoonlijke
doortastendheid en politieke moed doen de Camp Davidonderhandelingen slagen
(september 1978) en leiden in maart 1979 tot een Egyptisch-Israëlisch vredesverdrag.
Zelden legde een Amerikaans staatshoofd op dergelijke wijze zijn prestige in de
schaal; nooit tevoren echter droegen de VS in het Nabije Oosten zo'n zware
verantwoordelijkheid als vandaag.
De USSR ontplooit in deze periode weinig diplomatieke activiteit, maar breidt
haar economische machtspositie in het Midden-Oosten verder uit.
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Van de tien voornaamste staten die hulp krijgen, behoren er zeven tot de Arabische
wereld, waarmee Moskou tevens het belangrijkste deel van zijn buitenlandse handel
drijft; 2/3 van de wapenleveringen aan de Derde Wereld gaat naar de Arabische
landen; negen daarvan hangen voor hun bewapening uitsluitend van de USSR af.
Het Nabije Oosten speelt ook een belangrijke rol in de Russische
aardoliebevoorrading. Rusland produceert natuurlijk zelf ruwe petroleum (in 1978
dagelijks 3 miljoen barrils), die grotendeels naar West-Europa wordt uitgevoerd.
Aangezien de eigen reserves 71 miljard barrils bedragen (11% van het wereldtotaal),
is Rusland minder afhankelijk van het Nabije Oosten dan Japan of West-Europa3.
Het is echter te verwachten dat binnen enkele jaren het groeiritme van de Russische
produktie af zal nemen.
In het midden van de jaren zestig begon Moskou met de bouw van een
Middellandse Zeevloot, die net als de Amerikaanse, met het oog op bevoorrading
en herstellingswerken, permanent over havens moet kunnen beschikken. Aangezien
de Sovjets geen vliegdekschepen hebben, moeten zij basissen huren op het
grondgebied van de Arabische Middellandse Zeelanden, willen ze de ‘Eskadra’
luchtdekking bezorgen. Tot 1976 werden diverse functies vervuld door de havenstad
Alexandrië, doch sedert de breuk met Egypte bezit de USSR alleen nog faciliteiten
in havens die op deze taak niet berekend zijn (Aden, Latakië, Tartus). De oorlogsvloot
vervult hoofdzakelijk vier functies: ze vormt een tegenwicht tegen de Amerikaanse
aanwezigheid in de Middellandse Zee; ze maakt het Washington voortaan onmogelijk,
landingsoperaties uit te voeren naar het Libanese model anno 1958; ze bedreigt de
Westerse aardolietoevoer vanuit de Perzische Golf; ze bevestigt de status van de
USSR als zeemacht. De Eskadra is dus als het ware de materiële uitdrukking van het
Sovjetrussiche streven naar globale pariteit op militair-strategisch vlak met de VS.

Verzoenbaarheid van doelstellingen
1. In het verleden probeerden de VS tussen de strijdende partijen te bemiddelen,
maar uit bovenstaand overzicht blijkt dat dit streven met grote moeilijkheden gepaard
ging. Het aanzienlijkste deel van de Amerikaanse publieke opinie steunt nl. Israël
onvoorwaardelijk en voelt alleen

3

Voor de cijfers zie, F. Halliday, The Soviet Union and the Middle East, in Middle East
International, London, M.E.I., nr. 114, 7.12.1979, pp. 8-9.
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onverschilligheid of misprijzen voor de andere partij. Op haar beurt geniet deze de
onvoorwaardelijke steun van de tweede supermacht, waarmee de VS zich in constante
militair-strategische concurrentie bevinden. In het Amerikaanse politieke,
economische en culturele leven speelt de joodse lobby een voorname rol. Het
verkiezingssysteem maakt dat in sommige staten een groep georganiseerde kiezers
de balans in het voordeel van een bepaald kandidaat kan doen omslaan. Tijdens een
verkiezingscampanje durft zich dan ook niemand uitspreken tegen Israël. Het Congres,
in meerderheid samengesteld uit pro-zionistische politici, kijkt nauwlettend toe op
de levering van oorlogsmaterieel aan de in het Midden-Oosten strijdende partijen.
De bewapening van Israël dient de stabiliteit in het gebied, terwijl leveringen aan
Arabische staten diezelfde stabiliteit verstoren. De joodse lobby bekleedt eveneens
een machtige positie in de Amerikaanse zakenwereld en via zijn financiële bijdragen
oefent hij gevoelig veel druk uit op het bestuur van de twee partijen. Verder beheerst
deze pressiegroep de media, die in de verslaggeving over het Nabije Oosten vaak
blijk geven van een grote eenzijdigheid. Alleszins beantwoordt het pro-zionistische
karakter van de publieke opinie aan de mentaliteit van de doorsnee-Amerikaan. Is
Israël immers niet de enige democratisch geregeerde staat in een gebied van
dictatoriaal bestuurde landen, gevoed door een moslim-fundamentalisme of gesteund
door Moskou? Voor de gelovige Amerikaan behoort de geschiedenis van de joodse
staat tot het goddelijke heilsplan en herinnert aan de puriteinse basis waarop de
Pilgrim Fathers hun eigen staat gegrondvest hebben. Het gevolg hiervan is dat de
Israëlische regering zich niet langer de diplomatieke les laat spellen door het Witte
Huis, terwijl Washington slechts door omvangrijke wapenleveringen enige druk
vermag uit te oefenen op zijn onwillige bondgenoot. In 1979 bedroegen de aan Israël
verstrekte bedragen (‘routine’-militaire en economische hulp) ongeveer 1.785 miljard
dollar, waarvan de helft bestond uit giften. In 1981 werd deze som verhoogd met
een militair krediet van 1.850 miljard dollar en met andere vormen van steun ten
belope van 1.600 miljard dollar4. Terwijl de Israëliërs zelf beschikken over het meest
gesofistikeerde wapentuig van het Amerikaanse arsenaal (b.v. de F-15
bommenwerper) verzetten zij zich keer op keer met succes tegen wapenleveringen
aan Arabische landen waarmee Washington een bijzondere relatie wenst uit te bouwen.
Zo kreeg Egypte alleen de F-5 straalja-

4

Cijfers in: John K. Cooley, Middle East International, London, M.E.I. nr. 111, 26.10.1979,
pp. 8-9.
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ger, een technologisch verouderd toestel dat qua slagvaardigheid achterblijft op de
Sovjetrussische MIG-17- en MIG-23-gevechtstoestellen waarover Egypte vroeger
beschikte.
2. Op het ogenblik hechten de VS een bijzonder belang aan de totstandkoming
van een vredesverdrag tussen de Arabische landen en Israël, hoofdzakelijk om drie
redenen.
1) Binnen het Westers bondgenootschap leidt het Israëlisch-Arabisch conflict tot
onenigheid. Washington vindt dat de Europese Gemeenschap, hetzij via de
Euro-Arabische Dialoog, hetzij via rechtstreekse bemiddelingspogingen, een te
autonome diplomatieke koers vaart. Deze pro-Arabische stellingname is in strijd met
die van de VS, sterkt de radicale staten in hun afwijzingspositie, en verwijdert Israël
van Europa. De Europeanen vrezen voor hun aardoliebevoorrading, maar volgens
Washington kunnen alleen een gezamenlijk energiebeleid én een gemeenschappelijke
frontvorming tegen de Arabische landen een reële uitweg bieden. De Europese
Gemeenschap dient bovendien geen eigen vredesinitiatieven te ontwikkelen, want
een oplossing voor het Israëlisch-Arabisch conflict mag alleen door de betrokken
partijen zelf worden uitgedokterd. Eenheid tussen de Amerikaanse en Europese
diplomatie zal daarbij de Arabische onderhandelingspositie gevoelig verzwakken.
2) De partijen die rechtstreeks bij het Israëlisch-Arabisch conflict betrokken zijn,
horen niet onmiddellijk tot het anti-kapitalistische kamp, en een aanvaardbare
vredesoplossing zou de pro-Westerse koers van het bewind in Egypte, Jordanië,
Libanon, Saoedi-Arabië en andere landen versterken. Weliswaar zijn Syrië en Irak
door een vriendschapsverdrag aan de Sovjet-Unie gebonden, maar deze band werd
hen veeleer vanuit hun geïsoleerde positie opgedrongen. Zolang Islam en communisme
fundamenteel onverzoenbaar zijn, zal een inwilliging van de Arabische eisen ook de
Islamlanden in het pro-Amerikaanse kamp loodsen.
3) Het Israëlisch-Arabisch conflict, zo leert de geschiedenis, kan gemakkelijk
leiden tot een rechtstreekse interventie van de Sovjet-Unie, die niet gedoogt dat de
vitale belangen van haar Arabische bondgenoten worden geschaad. Het is niet zeker
dat net als in 1967, 1970 en 1973 een eenvoudige dreiging met een gewapende
interventie zal volstaan om de Sovjets tot vreedzamer gevoelens te bewegen. Het
dilemma waar de Amerikaanse diplomatie voor staat, is buitengewoon ingewikkeld.
Stuurt het Pentagoon, in het geval van een gewapend conflict, geen militaire
versterking, dan laat het zijn Israëlische bondgenoot virtueel vallen; doet het dat wel,
dan behoort een rechtstreekse Sovjet-Amerikaanse confrontatie niet langer tot de
onmogelijkheden. Wenst Washington deze ‘apocalypse’ zo ver
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mogelijk in de toekomst te verschuiven, dan ligt slechts één (voorlopige) uitweg
open: een overbewapend Israël moet zelf in staat zijn zich te verdedigen tegen een,
liefst verdeelde, Arabische wereld die het niet aandurven zal de joodse staat aan te
vallen.
3. Heeft de Sovjet-Unie eenzelfde belang bij het totstandkomen van een
Israëlisch-Arabisch vredesverdrag? Een vraag die ik niet onmiddellijk bevestigend
noch ontkennend kan beantwoorden. Het Sovjetbeleid is gediend met verdeeldheid
tussen de Westerse bondgenoten. Elk meningsverschil binnen de NATO levert
Sovjetrussische terreinwinst op; een gecoördineerde, door het Kremlin aangevoerde
aanval van de Arabische staten op Israël zou stoten op de Westerse solidariteit met
Israël en het Westerse bondgenootschap verstevigen. Komt er daarentegen in het
Nabije Oosten vrede, dan kunnen de Europese NATO-leden de bilaterale commerciële
relaties met sommige Arabische staten uitbouwen, waardoor de eensgezindheid
binnen het bondgenootschap fataal kan worden aangetast. Een tweede argument pleit
voor deze vredesthesis: de geringe defensieve en offensieve capaciteit van de
Arabische legers. Een nieuwe Arabische nederlaag, zoals in juni 1967, zou het
Sovjetrussische militair prestige zwaar havenen. Een derde overweging pleit,
omgekeerd, voor de thesis dat het Kremlin er belang bij heeft een zekere spanning
tussen Israël en de Arabische landen te onderhouden. Door zijn economische, militaire
en diplomatieke steun kan Moskou namelijk gemakkelijker het beleid van de
Arabische landen beïnvloeden. Is er geen oorlogsdreiging meer, dan verkiezen de
Arabische landen waarschijnlijk een neutrale opstelling en hechter relaties met het
Westen, dat nu eenmaal, beter dan de USSR, de moderne technologie kan leveren
waaraan zij grote behoefte hebben. Tegen dit derde argument kan men echter
inbrengen dat Moskou ook een bijzonder belang hecht aan de voortzetting van de
vreedzame coëxistentie met de VS. Het Kremlin kan m.a.w. niet tegelijk aan de
samenwerking met het Westen op technologisch-commercieel vlak verzaken én de
Arabische staten in massale hoeveelheden wapens en goederen blijven leveren, al
was het maar om de druk op de Sovjetrussische economie niet oneindig te verzwaren.
Kortom, het Sovjetrussische beleid ten aanzien van het Nabije Oosten is complex:
‘because of this complexity of motivations and influences, there are intermediate
situations in which it is difficult to assess or predict how the Soviet Union would
behave or react’5. Al kan men onmogelijk volhou-

5

Y. Evron, The Middle East. Nations, Superpowers and Wars, Elek, London, 1973, p. 153.
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den dat Moskou rechtstreeks verantwoordelijk was voor het uitbreken van de diverse
Israëlisch-Arabische oorlogen, nooit heeft het Kremlin in het verleden effectieve
pogingen ondernomen om zijn bondgenoten tot meer toegeeflijkheid te bewegen.
Misschien zeggen we het beste:
a) Evenmin als Washington heeft Moskou veel vat op de strijdende partijen in het
Nabije Oosten.
b) Moskou heeft weinig belang bij een nieuwe crisis die tot escalatie van geweld
kan uitgroeien.
Dit hoeft echter niet te betekenen dat een Israëlisch-Arabisch vredesverdrag de
Sovjetrussische diplomatie in de kaart speelt. In dat geval kan een situatie van
‘gecontroleerde spanning’ de voorkeur genieten.
4. In december 1977 leidden Sadats vredesinitiatieven tot de oprichting van een
zgn. Arabisch Standvastigheidsfront, samengesteld uit Zuid-Yemen, Algerije, Lybië,
Syrië en de PLO, een Moskougezind forum van politiek onstabiele landen, dat
duidelijk illustreert hoe precair de hedendaagse positie van de USSR in het Nabije
Oosten is geworden. De Egyptisch-Saoedische verzoening wijst a fortiori op de
afzwakking van het radicale element in de Arabische wereld. Alleen het agressieve
Reagan-beleid van de VS en de verontrusting die dat in de Arabische wereld
veroorzaakt - onbeperkte steun aan Israël, miskenning van elementaire Palestijnse
rechten, de visie als zou het Midden-Oosten exclusief een gebied van internationale
klassenstrijd vormen - zouden, vrees ik, voor een nieuwe ommekeer in allianties
kunnen zorgen.
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Natuur en kunst: Middelheim 1981
Jo F. Du Bois
Tijdens de voorbije zomer organiseerde het Openluchtmuseum Middelheim
(Antwerpen) zijn 16e biënnale. Thema was de relatie tussen natuur en kunst.
Tweeëntwintig Belgische artiesten werden uitgenodigd om speciaal voor die
tentoonstelling ontworpen projecten uit te werken en ter plaatse te realiseren.
Op het eerste gezicht bood de laagwei van het Middelheimpark een ongewone aanblik.
Aan de ingang strekte zich een driehonderd meter lange dreef uit waarvan de bodem
in een ritmische afwisseling bevloerd was met gekleurde vierkante tegels. De gewone
invalsweg was afgesloten door een 1,25 meter hoge betonnen muur. Verderop was
een 90 meter lange rij jonge populieren geplant. En onder het lover van een beukenbos
lagen autowrakken in het zand begraven. In het midden van het grasperk was een
kegelvormige put van 12 meter diameter uitgegraven en helemaal achteraan in het
park stonden en paar spiegelzuilen die de omringende natuur weerkaatsten.
Vele bezoekers stonden er onthutst bij: zijn dit kunstwerken? of stuntwerken?
Sommigen spraken van een agressieve provocatie die in het artistieke heiligdom van
Middelheim niet thuishoorde. De reacties bleven niet uit: ontgoocheling, protest of
onverschilligheid. Het belang van een dergelijke biënnale werd in twijfel getrokken.
De pers reageerde opvallend koel, soms laatdunkend en sceptisch, blijk gevend van
een gebrek aan informatie en competentie.
Middelheim heeft er nochtans goed aan gedaan de klassieke formule van zijn
biënnales te doorbreken en nieuwe wegen uit te gaan. Toen in 1950 met de
tentoonstellingen van hedendaagse beeldhouwkunst werd gestart, trachtte men een
breed panorama van de sculptuur uit de 20e eeuw op te bouwen. De kunstenaars
werden per land ingedeeld en hun werken werden naar nationale eigenheid
omschreven. In die jaren was een dergelijke benadering van het kunstgebeuren
verantwoord. De oorlog had de internationale contacten en uitwisselingen vrijwel
onmogelijk gemaakt zodat de artiesten verplicht waren zich binnen de grenzen van
hun nationale
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tradities te bewegen. De eerste biënnales waren voortreffelijk en informatief en
kenden grote weerklank in binnen- en buitenland. Naast de klassieke traditie die
aanleunde bij Rodin en Maillol, kwamen ook de nieuwere tendensen aan bod:
kubisme, defiguratie, surrealisme en abstractie. Dertig jaar lang werd die formule
aangehouden. Maar het schema raakte uitgediend en onbewust voltrok zich een
verschuiving waarbij de nadruk kwam te liggen op het klassieke academisme. Van
een openstellen van Middelheim voor de nieuwe tendensen en de verdere ontwikkeling
van de hedendaagse beeldhouwkunst was al lang geen sprake meer. De biënnales
verzandden in banaliteit. Eenmaal nog kwam er een belangrijke tentoonstelling, toen
in 1971 de Amerikaanse Minimal Art werd gebracht: Alexander Calder, Mark di
Suvero, Don Judd, Robert Morris, Barnett Newman, David Smith, George Sugarman.
Maar de laatste biënnales waren zonder meer bedroevend en troosteloos. Azië (1975),
De Oosteuropese (1977) en de Scandinavische landen (1979) hadden (op Japan na)
weinig of niets te bieden.
Het werd de hoogste tijd om het over een andere boeg te gooien en Middelheim
weer op internationaal niveau te tillen. Dit is nu gebeurd. Gedeeltelijk althans, eerder
schoorvoetend en niet zonder terughoudendheid. Er werd geopteerd voor een biënnale
gewijd aan een bepaald thema: de confrontatie tussen natuur en mens. In één woord,
voor de Land Art, de kunstrichting die de natuur opnieuw probeert te ontdekken en
zich bezint zowel over de ingreep van de mens in de natuur als over de verbroken
relatie tussen mens en natuur. Al is de Natuurkunst zou oud als de mensheid, pas in
de laatste decennia is ze weer bewust in de belangstelling gekomen.

Natuurkunst
In de loop van de jaren zestig tekende zich een nieuwe richting in de ontwikkeling
van de kunst af. Kunstenaars, vooral in de Verenigde Staten, maar ook in Engeland
en andere Europese landen, verzaakten het kunstobject als zodanig en verlieten de
enge begrenzing van de kunstgalerijen. Zij gingen in en met de open natuur werken.
Zo ontstond de Land Art, ook Earth Art of Earth Works genaamd. We kunnen die
term in het Nederlands best met Natuurkunst weergeven.1

1

De term werd voor het eerst aangewend door Gerry Schum in 1969. Over Natuurkunst zie:
Germano Celant, Arte Povera, Torino, 1979; Sam Hunter, American Art in the 20th Century,
London, 1973; Karin Thomas, Bis Heute-Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20.
Jahrhundert, Köln, 1972; Edward Lucie-Smith, Art Today, Oxford, 1977; Art Actuel - Skira
Annuel, Genève, 1975 e.v.; John A. Walver Art since Pop, London, 1975. Verder catalogi
van tentoonstellingen o.m. Documenta 5, Kassel, 1972.
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Robert Smithson, Spiral Jetty

De meeste Natuurkunstenaars zochten bewust de open ruimte op om in het
landschap, meestal op verre, haast ontoegankelijke plaatsen te werken. Michael
Heizer liet in de Nevadawoestijn een gigantische groeve graven, The Double Negative
(1969-1970). Het project mat 9 × 15 × 450 meter. 240.000 ton rhyoliet en zand
moesten hiervoor verplaatst worden. De vorm van de groeve werd niet alleen door
de wil van de kunstenaar bepaald maar ook door de constellatie van het landschap
en de structuur van de bodem.
In 1970 bouwde Robert Smithson een 500 meter lange, spiraalvormige pier, Spiral
Jetty, in het moeilijk bereikbare Salt Lake (Utah). En Walter De Maria trok twee
parallelle krijtlijnen, elk een mijl lang, op de grond van de Mojavewoestijn, Mile
Long Drawing (1968) en ging er tussenin liggen of wandelde ertussen op en neer.
Dennis Oppenheim bracht een aantal concentrische cirkels aan in een
sneeuwlandschap, Annual Rings (1968), en tekende op een bergflank een doorkruiste
cirkel van 9,2 meter diameter, als een brandmerk zoals farmers die op hun vee branden
als eigendomstitel, Branded Mountain (1969)2. En Jarachef Christo pakte 93.000 m2

2

Over D. Oppenheim, cfr. Jo F. Du Bois, De Conceptkunst voorbij, in Streven, februari 1978.
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kust in met witte plasticzeilen, Wrapped Coast, Little Bay, Australia (1969)3.
In Engeland ondernam Richard Long grote tochten te voet of met de fiets door het
landschap en maakte foto's van de sporen die hij achterliet of van de plaatsen waar
hij een heel bijzondere innerlijke ervaring had beleefd. Hoe is die uitbreiding en die
metamorfose van het artistieke denken en handelen te verklaren?
De trend werkt bevreemdend en toch zet hij de logische ontwikkeling van de
moderne beeldhouwkunst voort. Hij wordt bovendien geïnspireerd door sociale,
maatschappijkritische en metafysische motieven.
De grote omwentelingen van de hedendaagse beeldhouwkunst voltrokken zich in
de eerste decennia van onze eeuw. Opvallend was hierbij dat de kunstenaars in hun
werk nadrukkelijk de relatie tussen sculptuur en ruimte onderzochten. Een sculptuur
laat zich omschrijven als een volume in de ruimte; zij is naar eigen aard een
ruimtelijke kunst. De ruimte werd nu meer en meer beschouwd als een integrerend
deel van de beeldhouwkunst. De Russische Constructivisten zoals Vladimir Tatlin,
Alexander Rodchenko, Antoine Pevsner en diens broer Naum Gabo hebben op dit
gebied baanbrekend werk verricht. Gabo legde bovendien de nadruk op het dynamisme
van de sculptuur. Een beeld werd niet langer gezien als een op zichzelf staande vorm,
maar als een bundel krachten die zich in de ruimte ontplooit. In het begin van de
jaren twintig maakte Naum Gabo gebruik van staaldraad en doorzichtig
plasticmateriaal om de tegenstelling tussen het massieve beeld en de omringende
ruimte op te heffen en de interpenetratie van die twee elementen te verwezenlijken.
Andere kunstenaars, zoals Henri Moore en Barbara Hepworth, holden de compacte
massa van het beeld uit zodat de ruimte in en door het beeld kon glijden en er als het
ware bezit kon van nemen.
Zo kwam de ruimte meer en meer centraal te staan in het plastisch denken. Men
zag de beeldhouwkunst als een ordening van de ruimte. Hierdoor vervaagden ook
de grenzen tussen beeldhouwkunst en architectuur4 en ging de sculptuur zich ook
bezighouden met de ruimtelijke ordening van het leefmilieu en met de problemen
van de ecologie. Geen wonder derhalve dat kunstenaars de natuur zelf in haar grootse
dimensie tot werkterrein voor de sculptuur begonnen te verkiezen.

3
4

Over J. Christo, cfr. Jo F. Du Bois, De Running Fence, Praten met Christo, in Streven,
november 1978.
Opvallend dat Naum Gabo een uitstekende geschiedenis van de Europese architectuur schreef:
The Outline of European Architecture, Middlesex, 1943.
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Dominique Stroobant, περι Ουρανου - Foto Filip Tas

Nog andere motieven speelden mee en brachten de artiesten ertoe de enge
begrenzing van de kunstgalerijen te ontvluchten en in de open natuur te werken. In
de na-oorlogse jaren werden kunstvoorwerpen meer dan vroeger object van financiële
transacties onder het toezicht van de grote, internationale kunstgalerijen. De kunst
werd gecommercialiseerd; men beschouwde de aankoop en het verzamelen van
kunstvoorwerpen als een vaste belegging. De artiesten werden er zich stilaan van
bewust dat zij niet meer vrij creatief waren maar dat ze onder dwang moesten werken
om tegemoet te kunnen komen aan de verlangens en de eisen van de kunstmarkt.
Hiertegen rebelleerden ze. Was het Mark Rothko niet die in 1958 de opdracht kreeg
een reeks grote wandschilderijen te maken voor de Seagram Building, New York,
maar het contract verbrak toen hij vernam dat de doeken bestemd waren voor de
versiering van het restaurant5. Heel wat kunstenaars wdden de eigenheid en de
spirituele onafhankelijkheid van de kunst vrijwaren. Daarom ontwierpen ze werken
en projecten die in geen galerijen konden worden getoond en gewoon buiten het
handelscircuit vielen6. Men aanvaardde niet langer dat kunst werd beschouwd als
een verhandelbaar consumptiegoed. Zij werd om haar eigen waarde en

5
6

Cfr. Catalogus Mark Rothko, Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, 1972.
Niet alleen de Natuurkunst maar de hele Conceptual Art verwierp de opvatting als zou de
kunst een object zijn en derhalve verhandelbaar. Cfr. Ursula Meyer, Conceptual Art, New
York, 1972 en Gregory Battcock, Idea Art, New York, 1973. Vandaar dat het accent meer
op de idee, op het project kwam te liggen.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

56
haar eigen functie in het menselijk bestaan bedreven. Dit houdt ook verband met de
uitgesproken kritiek op de gangbare levenswijze die door het neo-kapitalisme werd
opgedrongen. Er heerste in de jaren zestig een algemeen gevoel van onbehagen om
het maatschappelijk bestel waarin we door de economische euforie en door de ver
doorgedreven technologie waren verzeild. De ongebreidelde versteedsing van de
samenleving, de druk en de dwang tot steeds grotere consumptie, de
hyperrationalisatie van het denken had het gevoel voor hogere waarden verschaald
en de mens op zijn geestelijke honger gelaten. Die maatschappij kwam onder scherpe
kritiek te staan: haar werd vooral verweten dat zij de werkelijke ontplooiing van de
vrije mens verhinderde.
Die geestesstroming was al eerder aangezet in geschriften van enkele denkers
zoals o.m. Eric Fromm met zijn Sane Society (1955) en Herbert Marcuse in Eros
and Civilisation (1955) en in One Dimensional Man (1964). Dit laatste werk, dat
eerst haast onopgemerkt bleef, werd later, terecht of ten onrechte, beschouwd als de
bijbel van de overal oplaaiende contestatie. Neem daarbij het verzet, in de Verenigde
Staten en elders, tegen de aanslepende oorlog in Viëtnam.
Amerika ging voorop in de contestatie: San Francisco kende de
Flower-Power-beweging van de Hippies; Julian Beck creëerde zijn anarchistisch
Living Theater en reisde met zijn toneelgroep de hele westerse wereld af om onder
het motto Paradise Now op te komen voor totale vrijheid en meer interpersoonlijke
contacten7. In 1964 braken er aan de universiteit van Berkeley hevige onlusten uit,
vooral gericht tegen de tirannie van de technologie. Protestacties en rellen volgden
aan de universiteiten van Warschau, Praag en Berlijn. Dit alles kristalliseerde zich
in de Parijse mei-revolutie. Even scheen het dat de neo-kapitalistische maatschappij
in haar grondvesten was aangetast en aan het wankelen ging: men zag de dageraad
aanbreken van de nieuwe, meer humane samenleving.
De Natuurkunst situeert zich op de achtergrond van die contestatie. Zelf is ze geen
revolutionaire beweging maar ze is sterk aan die trend verwant, al reiken haar
bestrevingen vaak verder dan die van de maatschappijkritiek. Haar inspiratie vindt
ze wel in het ongenoegen over de opgedrongen levenswijze waarin de mens zich
bekneld en verkracht voelt.
De Natuurkunst heeft eerst en vooral getracht de natuur weer te ontdekken in al
haar gaafheid en haar niet langer door ondoordachte menselijke ingrepen te vernielen.
Sommigen hebben daarbij gezocht de natuur als

7

Cfr. Erika Billeter, Paradise Now, Bern, 1968 en Pierre Biner, Le Living Theatre, Lausanne,
1968.
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leefmilieu te ordenen zonder afbreuk te doen aan haar eigen wetmatigheid. De nadruk
lag meer op integratie dan op bezitneming. Hun artistieke activiteiten zijn reële
bijdragen tot een meer humane ecologie.
Anderen hebben hun kunst aangewend om oplossingen te vinden voor de geestelijke
noden van de mens. Zij voelden aan dat het gebrek aan spirituele waarden en de
onderwerping van de mens aan de eisen van de techniek het moeilijk maakten om
zich in het bestaan zinvol te situeren en tot geestelijke vrijheid te komen. Zij waren
ervan overtuigd dat die problemen konden worden opgelost door het herstellen van
de authentieke relatie tussen mens en natuur. Dit was geen romantisch-sentimentele
gedraging. De natuur werd niet beschouwd als een idyllisch landschap waarin men
zich zorgeloos kon vermeien. De natuur diende herontdekt te worden, ondervraagd
en geobserveerd in haar groei en leven en geschiedenis. Het lag uiteraard niet in de
bedoeling het hele wetenschappelijk onderzoek in dezen nog eens over te doen. De
Natuurkunstenaars wilden met de natuur zelf in voeling treden door middel van
totaliteitservaringen waarbij de hele mens als persoon wordt betrokken.
Door die relatie met de natuur te beleven, ontdekten ze de natuur als een mysterie
en stootten ze op diepere waarden die zin kunnen geven aan het bestaan. Het werd
een directe confrontatie met de mysteries van geboorte en groei, van leven en dood
die in de gang der seizoenen en in de kracht van de elementen (wind, water, vuur,
aarde) geopenbaard worden. Door lange tochten te ondernemen ervoer Richard Long
het innerlijk leven van de natuur en die bewustzijnsverruiming maakte het hem
mogelijk zich in het bestaan opnieuw te situeren. Diezelfde ervaring kende Walter
De Maria toen hij zich tussen twee krijtlijnen in de woestijn bewoog en zichzelf
geplaatst zag in het midden van de eindeloze kosmos.
Om dit gesprek met de natuur ongestoord te kunnen voeren, zochten verscheidene
kunstenaars onherbergzame gebieden op, waar haast niemand een voet had gezet. In
de stilte en de eenzaamheid kregen ze opnieuw voeling met de natuur als iets waarmee
de mens levensverbonden is en dat hem toch overschrijdt. Het werden belevingen
van bewustzijnsverruiming waardoor in de mens nieuwe krachten loskwamen. Zo
kon de mens zijn enge materialiteit overschrijden en intreden in het rijk van de
spirituele vrijheid en de innerlijke harmonie. Michael Heizer getuigde: ‘In de woestijn
kan ik dat soort van onverkrachte (unraped), vredige, religieuze dimensie vinden die
de kunstenaars altijd in hun werk hebben willen leggen’8.

8

Geciteerd in Sam Hunter, o.c., p. 389.
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Van de oertijd af heeft de mens die existentiële relatie met de natuur beleefd en
bepaalde plaatsen uitgekozen die dan als sacraal werden beschouwd. Men denke aan
Stonehenge, aan de ligging van de piramiden in de woestijn van Gizeh, aan het
heiligdom van Apolloon te Delphi of aan de Fujiberg in Japan. Rond die plaatsen
werd een net van mythen en legenden geweven die het mysterie van de transcendentie
en die van het bestaan poogden te verklaren. De Natuurkunstenaars waren zich van
dit alles bewust en zochten vaak in hun werk aansluiting bij die mythen om er opnieuw
vorm en gestalte aan te geven9. Robert Smithson b.v. in zijn Spiral Jetty alludeerde
op een aloude legende die vertelt over de tijd toen Salt Lake nog met de oceaan
verbonden was: er bevond zich destijds in het water een heel gevaarlijke draaikolk,
een ongebreidelde kracht die de mens onmiddellijk confronteerde met het mysterie
van de dood. En Michael Heizer groef diep in de grond om de geheimen van de
geologische geboorte en wording bloot te leggen. Zijn The Double Negative is een
mythisch verhaal over het ontstaan van de aardbodem. Christo bedekte met zijn
Wrapped Coast een rotsvormige brede kuststrook waardoor de vorm zelf van de
rotsmassa opnieuw in het bewustzijn van de toeschouwer drong. En aan het levend
ritme van de wind gaf hij gestalte toen hij in Noord-Californië een veertig kilometer
lange afsluiting in wit nylon bouwde en het zeil liet meedansen op de impulsen van
de natuurkracht: The Running Fence, 1976.
De Natuurkunst heeft de heersende opvattingen over kunst grondig gewijzigd.
Kunst wordt al te vaak beschouwd als iets wat decoratief moet zijn en het zgn.
‘esthetisch’ genieten opwekt. Maar kunst is in wezen iets totaal anders. De
kunstervaring is een totaliteitservaring die de mens tot in het diepste van zichzelf
beroert en hem weer bewust maakt van de grote mysteries van het bestaan: geboorte,
leven, dood. Zo ontstaat er een relatie met een hogere werkelijkheid die de mens
transcendeert. Die relatie maakt het de mens mogelijk zichzelf te situeren, zichzelf
te overschrijden en tot geestelijke vrijheid te komen. Zo is kunst niet langer meer
een handelswaar die op de markt verhandeld wordt volgens de wet van vraag en
aanbod. Zij bekleedt een heel andere functie in het menselijk bestaan: de mens tot
bezinning brengen, tot inzicht in de fundamentele mysteries die zijn bestaan beheersen.

9

Die tendens beperkte zich niet tot de Natuurkunst. Er ontstond in diezelfde periode een soort
artistieke archeologie, o.m. in het oeuvre van Anne en Patrick Poirier, Charles Simonds,
Nancy Graves, Jean Le Gac en, meer individualistisch, bij Christian Boltanski. Cf. Günter
Metken, Spurensicherung, Köln, 1977.
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Middelheim '81
Het belang van de Natuurkunst voor de humanisering van het leefmilieu en voor de
geestelijke wedergeboorte van de mens is de organisatoren van de Middelheimbiënnale
niet ontgaan. Vandaar de keuze van het vooropgestelde thema. Een uiteraard boeiend
gegeven.
De eenentwintig projecten die ter plaatse werden gerealiseerd, gaven een soort
steekkaart van wat er in België op het gebied van de Natuurkunst werd bereikt. Niet
alle projecten waren bepaald geslaagd te noemen maar enkele muntten uit door hun
kwaliteit.
Sommige kunstenaars hadden de relatie natuur-kunst benaderd vanuit een
ecologisch standpunt. De ritmisch betegelde dreef - Rythmes Chromatiques - van
Jean Glibert en Norbert Loicq was een poging om kleur en spel zinvol te integreren
in de bevloering van het stadsmilieu. De dreef was in een reeks baanvakken verdeeld
waarin telkens een andere kleur domineerde, de tegels lagen volgens een gevarieerd
constructieschema over de grond verspreid. Het geheel was aan een strenge
vormgeving onderworpen, terwijl een speelse vlakverdeling en het chromatisch ritme
iets feestelijks uitdrukten. Bij het doorwandelen van de dreef konden heel wat
bezoekers niet weerstaan aan de drang om van de ene gekleurde tegel op de andere
te springen en een soort vreugdedans uit te voeren. Dit wijst erop dat een dergelijke,
goeddoordachte milieu-ingreep een diepe en bevrijdende inwerking heeft op de
menselijke gedraging.
De ingegraven autowrakken - Fossielen in Wording - van Luc De Blok alludeerden
op de verloedering van de natuur door de ongebreidelde sluikstorting. Het werk was
slordig geconcipieerd en deed vrij gratuïet aan. Ik miste er een bredere dimensie in.
Het beperkte zich tot de uitwerking van een goede inval, de rijp overwogen idee
ontbrak. Ook de 4 × 1, de grote, theatrale constructie van Luc Verbist en Jan Verleyen
behandelde de problematiek van de ecologie. Op 6 meter hoge panelen werden in
houtskool een straatbeeld en een zicht op een autostrade getekend. Uit die beelden
moest de verhouding blijken tussen traditionele en moderne architectuur, tussen
vernieuwing en afbraak. Een nogal publicitair aandoend werk. De relatie natuur-kunst
werd hier niet verwezenlijkt, alleen klassiek aanschouwelijk gemaakt.
Andere kunstenaars bewogen zich op een hoger vlak en openden bredere dimensies.
De kegelvormige put - περι Ουρανου - van Dominique Stroobant omschreef een
bepaalde ruimte in het landschap en situeerde zich in het geheel van de kosmos door
verwijzing naar de windstreken. Door de abstracte geometrie van de vorm deed het
werk denken aan een magische cirkel, een taboeruimte die het transcendente
lokaliseert.
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Paul Van Rafelghem, Silo-Hunebed - Foto Filip Tas

Het Silo-Hunebed van Paul Van Rafelghem was betekenisgeladen. Het riep een
oude cultuur op (Hunebedden zijn grafmonumenten uit een ver verleden) en verwees
naar het mysterie van de dood. Maar dit graf was ook een silo, een broei- en
bewaarrruimte waarin het dode weer tot leven komt en ontkiemt. Van Rafelghem
noemde het een Altaar van overleven. De vorm werd ontleend aan de silo's die her
en der in het Vlaamse landschap bij boerenerven worden gebouwd. Hier werden ze
omgetoverd tot symbolen van het leven-doodmysterie.
Uitzonderlijk boeiend waren de Organische Structuren van Robert Bruyninckx,
vooral zijn negentig meter lange rij populieren: jonge bomen die vrij vlug groeien
en waaraan men de ontwikkeling en de metamorfosen van het organische leven kan
aflezen. Door zijn zuivere vormgeving, de strenge beheersing van het heel eenvoudige
gegeven en de echte integratie van een menselijke ingreep in de natuur was dit project
wel het merkwaardigste van al wat in Middelheim getoond werd. De 16e biënnale
is een boeiende manifestatie geweest. Zij bracht een belangrijke trend van de
hedendaagse sculptuur en benadrukte de wezenlijke functie van de kunst in het
menselijk bestaan. Maar zij heeft uiteraard ook haar grenzen en tekorten gehad. Het
thema werd niet grondig genoeg uitgediept en tot zijn uiterste consequenties
doorgedreven. Bepaalde pro-
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jecten waren niet meer dan klassieke sculpturen die zo maar ergens in de natuur
werden neergezet. Zo The Unknown van Guy Baekelmans, de Construction en Métal
et Toile van Marie-Paule Haar en de Futura van Laurent Lauwers. Zelfs de
Spiegelzuilen van Michel Maertens bleven zelfstandige beelden, al weerkaatsten ze
de omgevende natuur.
Men heeft ook fout gedaan door de formule van de nationale kunst aan te houden
en de keuze te beperken tot Belgische artiesten. Vooreerst is de Natuurkunst in ons
land niet zo denderend en werd een rijke verantwoorde keuze een moeilijke opdracht.
Bovendien bleef een confrontatie met wat elders gebeurt jammerlijk uit. Een
internationale vertegenwoordiging zou heel wat leerrijker en overtuigender geweest
zijn. De kleinschaligheid heeft schadelijk gewerkt.
Met een zekere weemoed denk ik terug aan de tentoonstelling Sonsbeek buiten de
Perken die in 1971 werd gehouden - al tien jaar geleden! Toen werden projecten
uitgevoerd door de grote paladijnen van de Natuurkunst: Carl André, Robert
Grosvenor, Donald Judd, Tony Smith, Robert Morris en de Nederlanders Ad Dekkers,
Carl Visser, Ger van Elk, Jan Dibbets. Bovendien waren er film- en
videovoorstellingen, zodat men geïnformeerd werd over het werk van o.m. Christo,
Walter De Maria,

Robert Bruyninckx, Rij Populieren - Foto Filip Tas
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Robert Morris en Robert Smithson. De opzet was ruim: het Sonsbeekpark bleek te
klein en de uitgevoerde projecten lagen dan ook rond heel Arnhem verspreid. Dat
Middelheim zijn biënnale tot de laagwei heeft beperkt is de werken niet ten goede
gekomen. Zij misten ruimte, zelfstandigheid en stilte. Dit zijn wezenlijke voorwaarden
om tot reflectie te komen.
Wat niet wegneemt dat de 16e biënnale Middelheim een merkwaardige
tentoonstelling was. Eindelijk werd een doorbraak voltrokken en kon de bezoeker
ervaren hoe grondig de hedendaagse kunst zichzelf bewust onder kritiek heeft gesteld
en gezocht heeft naar een nieuwe definiëring van haar functie in het menselijk bestaan.
Of dit bij de meeste mensen zo is overgekomen, blijft een open vraag.
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Ordinary People
De werkzaamheid van de sentimentaliteit
Eric de Kuyper
De Amerikaanse show-business, Hollywood op kop, heeft zich uiteindelijk slechts
in één register gespecialiseerd: het ‘industrieel’ vervaardigen van emoties. Met
vakkundige knepen kunnen emoties worden geproduceerd. Voor Europeeërs
lijkt dat afstotend. Maar de Amerikaanse show-business heeft daar heel andere
opvattingen over: emoties doen de kassa's rinkelen en brengen rinkelende kassa's
geen wondere tranen teweeg? De verbinding tussen beide termen - die in onze
ogen onverzoenbaar zijn - is het alomgeprezen vakmanschap. Door inspanning
en labeur, meer dan door inspiratie en oprechtheid ingegeven, maakt dit de
wisselwerking mogelijk tussen gevoelens en kapitaal, emoties en geld. Denk
maar aan Frank Sinatra: laat één van die drie termen (geld, emotie en
vakmanschap) achterwege en je houdt een Europees equivalent over van een
‘crooner’: een slecht functionerend element, dat nooit universele erkenning zal
vinden. In Amerika worden deze termen nooit gescheiden, ze vooronderstellen
elkaar; de combinatie van de drie betekent vanzelf succes. Terloops: het is
waarschijnlijk geen toeval dat de Stanyslavsky-acteermethode zo kon inslaan
in de Amerikaanse context en tot op heden effectief en relevant voortleeft in de
‘method’ van Lee Strasbergs Actors Studio: een acteertechniek die (eigen)
emoties opspeurt en oproept, om ze des te beter te kunnen reproduceren.
Produktie en reproduktie van emoties. Respons - succes - dient ingecalculeerd
in technische vaardigheid.
De kwaliteit van de emoties valt buiten beschouwing. Wat wij misprijzend een
goedkope vorm van emotionaliteit noemen, sentimentaliteit, wordt in de VS
omschreven als ‘good and honest sentimentality’. Een extreem verschijnsel hierin
is wat de Amerikanen ‘schmaltz’ noemen. Leo Rosten, in zijn kostelijk The Joys of
Yiddish, geeft er de volgende omschrijving van: ‘Corn, pathos; maudlin and mawkish
substance; excessive sentimentality; overly emotional mush; sugary banality’ en doet
opmerken: ‘this usage is wide in theatrical circles, which are heaven for afficionados
of the self-dramatizing’. Stroperig, suikerzoet, maar vooral ‘self-dramati-
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zing’ lijkt me hier van belang. Inderdaad, in de Amerikaanse show-business zijn
emotionaliteit en sentimentaliteit bewust gehanteerde onderdelen van het dramatisch
gebeuren. Ze worden niet ontkend, of onrechtstreeks bespeeld, maar als techniek
ingezet. In Europa zal men b.v. van een bepaald kunstenaar zeggen dat hij ‘authentiek
en gevoelig’ is (b.v. Truffaut). Het criterium is dat van een vermeende ‘eerlijkheid’,
een totaal uit de lucht gegrepen begrip van eerlijkheid, dat zich in artistieke
aangelegenheden nooit op dit vlak afspeelt. In de VS gaat het steeds om eerlijke
techniciteit, om echte en authentieke vakkundigheid. Doe je het vakkundig, dan ben
je automatisch eerlijk. De emoties hoeven slechts echt te lijken, de technieken die
daartoe leiden moeten echter echt zijn. Niemand vraagt zich af of Frank Sinatra,
Peggy Lee of Judy Garland, om niet te spreken van Barbara Streisand of Liza Minnelli,
‘oprecht’ zijn.
Hun vertolking is oprecht. Slagen ze er op de koop toe in om hun leven te doen
lijken op hun carrière of hun songs (zoals b.v. het geval was met Judy Garland) dan
zal men des te meer bewondering hebben voor dit doorgevoerde ‘professionalisme’.
Niemand zal zich afvragen of deze esthetiek een uiting is van een existentiële malaise
bijvoorbeeld (zoals bij een Europese tegenhanger als Edith Piaf of Jacques Brel);
maar omgekeerd, men zal bewondering opbrengen voor het ‘esthetisme’ van een
levensloop (à la Judy Garland, à la Ruth Etting, à la Billie Holliday). Dit zal ook wel
de reden zijn waarom het niet zo moeilijk is om biografieën van Amerikaanse zangers
te verfilmen, terwijl Europeeërs nog nooit een eigen filmvorm hebben gevonden
voor kunstenaarslevens (wanneer het door Amerikanen gebeurt, zegt men: wat een
naïef en onwezenlijk beeld van de kunstenaar hebben zij). Amerikanen stappen
zonder bezwaar van de ene esthetiek (een levenshouding) over op een andere
(filmbiografie). Ze liggen in elkaars verlengde, als onderdelen van een
marktmechanisme dat uit succes succes tevoorschijn brengt.

Herkenning van emoties
Emoties hebben te maken met zeer primaire identificaties. Hoe knap en ‘objectief’
je analyse van de emotionele mechanismen ook is, je zal steeds moeten bekennen
dat ze iets te maken heeft met je persoonlijke invulling ervan. Zo kon iemand n.a.v.
mijn negatieve bespreking van Kramer vs. Kramer1 mij een ongenuanceerde
ongevoeligheid voor deze film aanwrijven. De persoon die mij hierop aanviel was
blijkbaar - en ik zou willen

1

Cfr. E. de Kuyper, Bij enkele recente ‘belangrijke’ (?) films, in Streven, juni 1980, pp.
845-853.
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onderstrepen terecht - om persoonlijke motieven door de film aangegrepen. Dat
begrijp ik best, want als ik vader van een klein zoontje was en mij in een
echtscheidingssituatie zou bevinden - of me tenminste zo'n situatie concreter zou
kunnen voorstellen - zou ik me wellicht door deze film ook aangesproken hebben
gevoeld. Ik zou er ook nog een mooie verklaring voor hebben weten te vinden, die
meteen mijn persoonlijke verbondenheid zou hebben verhuld: dat heet in
recensenten-taal ‘objectief’ zijn. Met de basissituatie van een film als Ordinary
People van Robert Redford voel ik me al evenmin verwant. Maar hoe komt het dan
dat ik me door die film wel aangesproken voel? Waarschijnlijk omdat ik door zo'n
film rechtstreeks geïnterpelleerd word. De film is zo naïef en bruut, gaat zo recht toe
recht aan om met de emoties, dat de kwaliteit van de emoties plaats moet maken
voor de intensiteit van de inzet. Het ‘zo goed mogelijk doen’: dit artistieke
pragmatisme, zonder veel intellectuele of artistieke ambitie, wordt op zichzelf
‘ontroerend’. ‘Hoe kan men zo naïef zijn?’ kan ook een ontroerende constatering
zijn. Dat is bijvoorbeeld het totaal tegenovergestelde van wat een R.W. Fassbinder
beweegt in Lili Marleen: geheel en al travestie van emoties, manipulatie en niet in
het minst zelfmanipulatie; handigheid en cleverness, snuggerheid van een filmmaker
die door al deze strategieën, van willen en niet willen, heen uiteindelijk toch zichzelf
onthult. Hierin is Fassbinder door en door Europees. Ook al beschikt hij over een
grote dosis ‘vakmanschap’, hij wendt het om totaal andere motieven aan dan een
Amerikaanse cineast dat doet (vergelijk b.v. met het vakmanschap van een Kubrick,
cfr. The Shining, of een F.F. Coppola). Wat mij dus - dat zie ik nu beter in - in Kramer
vs Kramer zo stoorde, waren de pogingen om subtiel te zijn, Europees aandoende
verhullingsstrategieën, die in de Amerikaanse context niet functioneren, zichzelf
teniet doen. Te veel handigheid was hier in het spel, maar niet, zoals bij Fassbinder,
handigheid die zichzelf ook problematiseert, die deel uitmaakt van wat de cineast te
vertellen heeft. In het ene geval gaat het om iets pseudo-intelligents, in het andere
om iets pseudo-naïefs! Daar ligt het verschil.

Heeft plastic gevoelens?
Ordinary People is een heel gewone, bijna onopvallend gewone film. Gemaakt
volgens een beproefd recept. In één opzicht echter is het ook een
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vreemde en ongewone film. Dit laatste heeft te maken met de ‘plaats’ waar de emoties
komen te liggen, wie in de film de dragers zijn van de emoties. Naar aanleiding van
een nogal flauw plot rond een verongelukte adolescent, voor wiens dood de jongere
broer schuldgevoelens koestert, handelt de film over de onmacht der gevoelens. In
eerste instantie de onmacht om gevoelens te uiten, anders dan onder de vorm van
‘schuld’. De jongen voelt zich schuldig aan de dood van zijn broer, die bovendien
door zijn moeder meer geliefd was dan hij. ‘Ik voel niets meer’, zegt hij tegen zijn
psychiater-analyst; maar tegelijk wil hij de therapie wel aangaan om zijn gevoelens
beter onder controle te kunnen houden (hij heeft pas een zelfmoordpoging achter de
rug). Het merkwaardige en tevens handige van de film van Redford is, dat de hele
familiale problematiek gezien wordt vanuit het standpunt van de adolescent. Het
‘onvolwassene’, ‘ruwe’ en ‘direct-naïeve’ van de hele benadering wordt aldus zonder
meer verantwoord. Bovendien is dit, vanuit een commercieel standpunt, een heel
actuele en verantwoorde benadering: het gros van het hedendaagse bioscooppubliek
bestaat uit pubers, die naast Star Wars en andere Animal Houses misschien ook wel
niet vies zijn van een meer ernstige probleemstelling, mits die gesteld wordt vanuit
hun eigen leeftijdsoptiek. Ordinary People, hoe oubollig de film ook aandoet, slaagt
erin de indruk te wekken vanuit een jong perspectief gemaakt te zijn. Bovendien
wekt de film een schijn van evenwicht, door niet eenzijdig partij te kiezen voor de
jongeren; ook de ouders worden fair belicht. Dit biedt tevens een dankbare invalshoek
voor de andere generatie bioscoopgangers, die hier dus ook iets van haar problematiek,
o.m. met de kinderen, behandeld ziet.
De vader loopt over van goede bedoelingen; hij wordt getekend als een één en al
oprecht man, met innige gevoelens voor zijn gezin en zijn vrienden. Daarom ook
zwak, omdat hij niet in staat is zijn afkeer voor bepaalde sociale relaties te verbergen.
Met iedereen is hij vriendelijk, maar als hij naar een party moet bij kennissen die
hem weinig gelegen zijn, moet hij door zijn vrouw worden overgehaald om toch
maar zijn ‘plicht’ te doen! Zoon en vader proberen eerlijk te zijn, en zijn daarin erg
onhandig. Ze geven ook beiden hun emoties de vrije teugel: ze barsten in tranen uit
wanneer het hun allemaal te veel wordt. De zoon, enkele keren, ook eens in de armen
van zijn therapeut. Het is duidelijk dat hem veel vergeven zal worden. En ook de
vader - een door Donald Sutherland heel mooi vertolkte scène - barst in tranen los,
wanneer hij niet weet of hij nog wel van zijn vrouw houdt. Zoon en vader blijven door moeder en echtgenote achtergelaten - uiteindelijk omarmd over, op het gazon
voor het ouderlijke huis.
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Van dit drietal is de moeder de meest merkwaardige figuur. Ze is een en al sociaal
image; ze wordt afgeschilderd als hyper-model-huisvrouw. Ze gedraagt zich als de
ideale tv-huismoeder, echtgenote, geëmancipeerde en liefhebbende Amerikaanse
vrouw. Een en al diepvries-vrouwelijkheid, waaraan Mary Tyler Moore een bijna
mythische gestalte weet te geven. Glad en koel, elegant in haar pantalons, glijdt ze
door de meest afgrijselijke huiselijke situaties; ze fronst nauwelijks haar
wenkbrauwen, ze verroert geen rimpel van het welgeschminkte gelaat als ze zich in
de kamer van haar overleden zoon waagt. En wanneer haar jongste haar langdurig
en provocerend omhelst, is ze tot geen enkel gebaar van tederheid in staat. Ze blijft
star zitten, als een plastic-matrone, beeld van moederlijkheid. Bij haar is alles
afgestemd op het image: je moet de buren en vrienden niet gaan vertellen dat onze
zoon naar een psychiater gaat, verwijt ze haar man. Dat is privacy, dat behoort tot
de intimiteit van ons gezin!
Bekijkt men de film Ordinary People een beetje vanop afstand, dan is de
anti-vrouwelijkheid ervan eigenlijk verbazingwekkend. De moeder, de echtgenote,
wordt hier afgeschilderd als een totaal gevoelloos wezen, een en al bekommerd om
het ‘beeld’ van de moeder, de vrouw, de echtgenote. Geen enkel cliché wordt ons
hier bespaard. Wanneer ze op het toppunt van een emotionele crisis per ongeluk een
bord laat vallen, zegt ze koel: ‘Het is niet erg. Het valt wel mooi te lijmen, de breuk
is zuiver’. Haar man beseft haar ongevoeligheid wanneer hij zich herinnert dat zij
hem, voor de begrafenis van hun zoon, heeft aangezet een wit hemd in plaats van
een blauw aan te trekken! Alsof dat belangrijker was dan de dood van onze zoon,
roept de vader ontredderd uit.
Merkwaardig is niet zozeer dit feit, dan wel dat Robert Redford bij het vrouwelijke
personage nergens enige barst, twijfel, dubbelzinnigheid suggereert. Hij had b.v.
kunnen suggereren dat in het geval van het hemd deze vrouw misschien handelde
uit een reflex; dat het tot haar ‘tragische noodlot’ behoort, dat zij op een voor haar
toch ook zeer pijnlijk moment niet anders kan dan ook aan deze praktische
levenszaken te denken. Nee, het beeld van de moeder/echtgenote dat we hier te zien
krijgen is zo radicaal negatief, dat je je afvraagt hoe het komt dat de vrouwen in de
zaal niet in woede, maar in tranen losbarsten! De film werkt zo rechtstreeks en zo
efficiënt op de traanklieren, dat geen feministe in de zaal op de idee komt deze
averechtse ideologie aan te klagen (terwijl b.v. een paar weken tevoren in dezelfde
stad waar ik de film zag, er protest was tegen het ‘machisme’ van een film als Loulou
van Maurice Pialat!). De hele lading gevoelens die hier bespeeld wordt, wordt zo
nadrukkelijk en zonder scrupules tentoongespreid en gemanipuleerd, dat de
toeschouwer - ook ik
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- in staat gesteld wordt dit flauwe verzinsel te accepteren. Ook al omdat alles gezien
wordt vanuit een filiaal en niet vanuit een zgn. paternalistisch standpunt: het gaat
om de problemen van de jongen, niet van zijn vader! Toevallig liggen die in elkaars
verlengde, en hebben die te maken met de moeder/echtgenote.
Het merkwaardige bij Ordinary People is dus deze omkering: alles wat gezegd
wordt over de onmogelijkheid tot communicatie in gezinsverband, over spanningen
die onoverbrugbaar lijken tussen vader/moeder/zoon, zouden vroeger kringen om
de polariteit moeder/dochter. Traditioneel - het melodrama als genre illustreert dit
ten overvloede - waren zij de vertegenwoordigsters van de emoties. In deze film zijn
de mannen de vertegenwoordigers van het affectiviteitsprincipe en is de vrouw totaal
gevoelloos. Dit is een omgekeerde vrouwenfilm: de vrouwen, als draagsters van
emoties, zijn hier de vader en de zoon. De moeder vertegenwoordigt het sociale, het
realiteitsprincipe, de Amerikaanse maatschappij in haar meest extreme en
overbiddelijke vorm.
Tenslotte nog een opmerking over de therapie-thematiek van de film. De
verhouding tussen analyst en analysant levert ook voor films meestal ‘boeiende’
dramatische stof. Meestal echter wordt de situatie bijgekleurd door ‘geneeskundige’,
‘sociale’ of ‘intellectuele’ motieven. Een ‘therapie’ is iets ‘ernstigs’, iets wat uit de
geneeskundige hoek komt, ‘Freud’ als verre patroon heeft, het hele medische corps
als autoriteit, enz...Of dit nu in een eenvoudige thriller gebruikt wordt (denk aan
Hitchcocks Spellbound) of in een meer ambitieuze context (One flew over the
Cuckoo's Nest of I never promised you a Rose Garden), steeds staat de therapie daar
voor iets gewichtigs. Zoals alle andere situaties in de film van Redford, is de therapie
hier voorgesteld zonder de minste bijbedoelingen, functioneert elementair...Ook dit
is, zoals de hele gezinssituatie die erg elementair wordt voorgesteld, een
herkenningsmogelijkheid voor wie ooit zo'n situatie meegemaakt heeft. De filmische
emoties uit Ordinary People functioneren zo goed en zo direct ook op dit vlak, omdat
de therapeutische situatie zonder de minste andere dan louter situationele
aanleiding-verantwoording neergezet wordt.
Wie echter zou, in een bespreking, durven erkennen dat de film ook op dit vlak
voor de recensent (al dan niet) functioneert? Dat Ordinary People iemand die ervaring
heeft met therapeutische situaties emotioneel misschien nog meer aanspreekt? Ik
schrijf dit alleen om te suggereren dat zo iets als therapie nog steeds iets is voor de
‘privacy van het gezin’ zoals Mary Tyler Moore in de film uitroept, en niet iets is
waar men bijvoorbeeld ook rekening mee zou kunnen houden in een recensie! Daar
wordt ook in
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een recensie niet over gesproken; zoals men ook niet over zijn gevoelens geacht
wordt te spreken... zelfs niet naar aanleiding van een soap-opera als Ordinary People.
Men wordt gedwongen koel te reageren, objectief te beoordelen.
Dit is dan misschien nog de meest eigenaardige bevinding voor een recensent van
zo'n film: te beseffen dat hij in de positie gedrongen wordt van de gevoelloze,
beoordelende, nooit veroordelende, ‘onmenselijke vrouw’, Mother America, the
fantastic plastic American mother. Verontrustend idee, want who wants to be Mary
Tyler Moore?
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Forum
Edward Schillebeeckx: niet veroordeeld, wel verdacht
‘Schillebeeckx en zijn critici’ zal in de komende jaren een dankbaar onderwerp zijn
voor dissertaties en proefschriften. Een voorname criticus van de Nijmeegse
hoogleraar blijft evenwel de Romeinse Congregatie voor de Geloofsleer. Een boeiend
(en pijnlijk) verslag over de gebeurtenissen rond Schillebeeckx, Küng en de Curie
geeft Peter Hebblethwaite in zijn boek Rome, Schillebeeckx en Küng, H. Nelissen,
Bloemendaal, 1980, 171 pp. Aanvullende informatie hierover wordt verstrekt door
Archief van de kerken, 1980, nr. 14. Over de onderzoeksprocedure van de Congregatie
schreef B. van Iersel in Tijdschrift voor Theologie, 1980, nr. 1, terwijl hetzelfde
tijdschrift ook een themanummer wijdde aan De zaak Schillebeeckx: reflecties en
reacties (1980, nr. 4).
Nog een tweede boek hoort wezenlijk bij dit dossier: T. Schoof (red.), De zaak
Schillebeeckx. Officiële stukken, H. Nelissen, Bloemendaal, 1980, 190 pp. Het werd
eveneens uitgegeven onder auspiciën van hetzelfde tijdschrift. Mijn bedoeling in dit
kroniekartikel is beide boeken de revue te laten passeren.

Schillebeeckx, Küng en de curie
Peter Hebblethwaite is wat men noemt een Vaticaan-kenner. Hij versloeg voor
Engelse en Amerikaanse bladen o.a. het Tweede Vaticaanse Concilie en de beide
conclaves van 1978. Sedert een aantal jaren woont hij ook in Rome, maar sinds
september vertoeft hij weer in Londen. Zijn interesse gaat naar de recente geschiedenis
van de Roomskatholieke kerk. Hij schreef daarover twee boeken: The Runaway
Church (Nederlands: Kerk op hol) en The Year of Three Popes.
Het boek dat ik hier van hem presenteer - het verscheen tegelijk in het Engels en
in Nederlandse vertaling - wil daar een uitdrukkelijk vervolg op zijn. Het is een
verslag van de gebeurtenissen rond Schillebeeckx, Küng en de Curie. Het spitst zich
met name toe op die gedenkwaardige dag van zaterdag 15 december 1979. Toen
ondertekende Schillebeeckx 's morgens de notulen van zijn gesprek met drie
vertegenwoordigers van de Congregatie voor de Geloofsleer, ondertekende kard.
Seper, prefect van deze Congregatie, elders in hetzelfde gebouw de veroordeling van
Hans Küng, en ging tenslotte Joannes Paulus II 's avonds naar de Gregoriana om er
een toespraak te houden over de taak van de theologen in de kerk.
Rome, Schillebeeckx en Küng bestaat uit zes hoofdstukken en vijf aanhangsels.
De eerste vier hoofdstukken handelen over de zaak-Schillebeeckx; het vijfde hoofdstuk
is gewijd aan de kwestie-Küng; en het zesde onderzoekt de opvattingen van Joannes
Paulus II over de theologie. Het boek eindigt met een naamregister en met de
Nederlandse bibliografieën van Schillebeeckx en Küng.
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Procedure?
Beroering om Schillebeeckx! Op deze wijze begint Hebblethwaite zijn verslag. Zij
bestond hierin, dat enerzijds Romeinse woordvoerders in alle landen zich bezighielden
met uit te leggen dat het niet om een verhoor ging maar om een procedure:
Schillebeeckx werd enkel om opheldering gevraagd over een aantal punten uit zijn
christologie. Anderzijds kwamen rond diezelfde tijd, medio oktober 1979, overal
protesten los tegen wat een geheim proces leek te zijn: Hebblethwaite plaatst deze
reacties chronologisch op een rijtje. Dan gaat hij verder met een overzicht van en
een inzicht in de werking van de Romeinse Curie, vooral van de Congregatie voor
de Geloofsleer, het vroegere Heilige Officie. Hij legt de ratio agendi, d.i. de werkwijze
van deze Congregatie uit. Hij doet daarbij een beroep op een artikel in La Libre
Belgique, dat blijkbaar ‘geïnspireerd’ werd door de Belgische dominicaan Mgr.
Hamer, secretaris van de genoemde Congregatie. En hij past deze ratio toe op het
geval-Schillebeeckx.
Het derde hoofdstuk is een christologisch intermezzo. Onder de titel Dialoog van
de doven wijst Hebblethwaite op de verschillende christologische benaderingswijzen
van de Nijmeegse hoogleraar en de Romeinse theoloog, de Belgische jezuïet Jean
Galot. Terwijl Schillebeeckx vooral kijkt naar het groeiproces van de christologie in
het Nieuwe Testament zelf, leest Galot dit Nieuwe Testament eerder door de bril van
het Concilie van Chalcedon.
In het vierde hoofdstuk behandelt de auteur het gesprek van Schillebeeckx te Rome
met de drie door de Congregatie aangewezen theologen. Dit is werkelijk een ‘tour
de force’. Hebblethwaite tracht Schillebeeckx antwoorden te reconstrueren. Maar
daarvoor kan hij alleen een beroep doen op een interview van de theoloog met het
Italiaanse blad Il Regno en vooral de volledige tekst publiceren van een stuk dat
Schillebeeckx, in een voorafgaande fase van de procedure, voor de Congregatie
schreef (zie verderop). En de auteur besluit zijn verslag met een uitspraak van René
Laurentin: ‘Schillebeeckx kan beter theologiseren dan vragen beantwoorden. Zijn
antwoorden zijn niet subtiel genoeg. Hij loopt naïef in de val’ (p. 74). Met deze
uitspraak wilde de Franse theoloog een vergelijking maken met de verbale
beweeglijkheid van Hans Küng. Eigenlijk ben ik het met het eerste deel van deze
uitspraak niet eens. Ik vind dat Schillebeeckx pas zeer duidelijk wordt, als hij vragen
moet beantwoorden. Maar zijn antwoorden blijven altijd van theologische aard. Die
van Küng zijn eerder ad hominem.
Over Küngs veroordeling handelt Hebblethwaite in het vijfde hoofdstuk. Hij volgt
de gebeurtenissen op de voet - vanaf 15 december met de Verklaring van de
Congregatie inzake Hans Küng, over 18 december met de Verklaring van de Duitse
bisschoppen hierover en het beroep van Küng zelf tegen de eerste Verklaring op 20
december, tot en met de uiteindelijke Verklaring van de Heilige Stoel op 30 december
1979. Al deze documenten publiceert Hebblethwaite trouwens in aanhangsel. De
auteur gaat daarbij in op de vraag of Küng inderdaad geweigerd heeft een dialoog
met Rome aan te gaan. Vooral meent hij dat ondanks het vernoemen van andere
dwalingen Küngs opvatting over de onfeilbaarheid zoals hij die in het bijzonder
uiteengezet heeft in de inleiding op het boek van de onlangs jong overleden A.B.
Hasler over de historische omstandigheden van deze dogma-verklaring, de
voornaamste reden is van zijn veroordeling. Hij noemt ook de bezwaren op die
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katholieke theologen hebben tegen Küngs visie op dit dogma. Maar de auteur weet
eveneens dat in oecumenisch perspectief een nieuwe voorstelling van deze leer
noodzakelijk is en dat men daarvoor eenieders hulp zal kunnen gebruiken, ook die
van de Tübingse theoloog. Tijdens zijn reis naar Istanboel, eind no-
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vember 1979, heeft Joannes Paulus II trouwens zelf tot de orthodoxen in een andere
taal gesproken over zijn pauselijk ambt.
Alles in acht genomen lijkt de huidige paus echter duidelijke opvattingen te hebben
over de taak van de theologen in de kerk. Deze worden door Hebblethwaite onderzocht
in het laatste hoofdstuk van zijn boek. De auteur komt tot de bevinding dat voordat
Karol Wojtyla paus werd, hij de theologische literatuur slechts van verre volgde,
zich vooral interesseerde voor (moraal)filosofie en een nogal somber portret ophing
van de zgn. eerste wereld of het ontwikkelde Westen. En als paus, aldus
Hebblethwaite, onderstreept Joannes Paulus II graag dat de taak van de theologen
erin bestaat de geloofsschat te bewaren en te verdedigen in nauwe samenwerking
met de bisschoppen en in strikte onderworpenheid aan het magisterium van de kerk.
Dit zou blijken uit zijn toespraak voor de leden van de Internationale Theologische
Commissie, eind oktober 1979, en uit zijn rede aan de Gregoriana, op 15 december
1979.
Hebblethwaite meent dat het pontificaat van Joannes Paulus II in bepaalde
opzichten goed gelijkt op dat van Pius X uit de modernistenstrijd. Maar hij meent
ook dat deze paus zich mettertijd kan manifesteren als een man ‘die de nadruk legt
op de rol van luisteren en leren, van voortdurend open staan voor nieuwe ervaringen.
Het is nog niet te laat om te hopen dat hij dit in praktijk zal brengen’. En hij besluit:
‘Het geestdriftig handgeklap van grote menigten is geen vervangmiddel voor de vrije
instemming van hen die er intellectueel bij betrokken zijn’ (p. 125).

Spanning en overleg
Het is de verdienste van Peter Hebblethwaite het eerste boek geschreven te hebben
over het geval-Schillebeeckx en de kwestie-Küng. Dit boek heeft m.i. duidelijk
gemaakt dat over de verhouding tussen theologie en kerkelijk leerambt nog lang niet
het laatste woord is gezegd. In dit verband zou ik pleiten voor een heilzame spanning
tussen dit kerkelijk leerambt dat de geloofsschat bewaart, en de theologie die vanuit
nieuwe bevindingen naar vernieuwend inzicht zoekt in het geloof. Deze spanning
moet kunnen samengaan met een wederzijds begrip en een goede verstandhouding
tussen kerkleiders en theologen. Wanneer zij met elkaar op voet van oorlog leven,
zou het voor beiden wel eens nefaste gevolgen kunnen hebben. Het mag niet zijn dat
wanneer de orthodoxie door de ene deur binnenkomt, de liefde door de andere deur
zou verdwijnen. De gebeurtenissen rond Schillebeeckx en Küng zijn het duidelijke
teken van een in de kerk thans niet uitgehouden spanning tussen theologie en leerambt.
Deze spanning is nochtans noodzakelijk voor een levende kerkelijke traditie. En voor
een echte katholiciteit van de kerk moet zij mogelijk kunnen zijn.
Een nog belangrijker conclusie van dit boek lijkt mij dat een openbaar theologisch
overleg over tal van geloofskwesties in de huidige kerk meer dan ooit noodzakelijk
is. Een ongepast ingrijpen van hogerhand kan nooit de corrigerende dialoog tussen
theologen onderling vervangen. Dit ingrijpen zou zelfs de onderlinge discussie en
het zelf-regelend gesprek tussen theologen onmogelijk kunnen maken. En aan de
oecumene zou het bovendien grote schade kunnen aanrichten.
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Journalistiek?
Hebblethwaite wil in zijn boek geschiedenis schrijven en tegelijk interpretatie geven.
Sommigen zullen opmerken dat hij geen echte historicus is en evenmin een
beroepstheoloog. Dan vergeet men dat hij vóór alles een vaticanoloog en een
uitstekend kerkelijk journalist is. Vele katholieken van bij ons en ook tal van
kerkhistorici en theologen in de Nederlanden zullen
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daarom geboeid zijn boek lezen, juist omdat het handelt over het doen en laten van
de Romeinse Curie, waar wij al bij al niet zo veel van afweten. Hebblethwaite weet
bovendien waarover hij schrijft. Hij is op de hoogte van de oude en de nieuwe
christologie, zij het via een christologische studie van zijn vrouw aan de Gregoriana.
En zelf studeerde hij theologie bij de jezuïeten. Natuurlijk zal men in zijn boek
historische leemten kunnen aanwijzen. Zij dienen o.m. op rekening gebracht van het
feit dat hij niet kon beschikken over het geheime dossier, dat Schillebeeckx trouwens
zelf niet heeft kunnen inzien - hij die zelfs zijn verdediger niet eens kent en zijn
ondervragers pas leerde kennen op het ogenblik dat het Romeinse colloquium zou
beginnen. En evenmin kon de auteur gebruik maken van de notulen die over dit
gesprek werden opgemaakt.
Robrecht Michiels

De vrouw bij Shakespeare
Het feminisme is al enige tijd op pad. Dat wordt ook merkbaar in de literaire kritiek
en in de literatuurwetenschap. Onlangs heeft nu een aantal Angelsaksische criticae,
experten in de Elizabethaanse literatuur, Shakespeare op de snijtafel gelegd en hij
komt er tenslotte met vrij veel eer uit.1 Het eindoordeel gaat wel enigszins hypocriet
klinken, als Shakespeare in zijn positieve beoordeelbaarheid persoonlijk volop
toerekenbaar wordt verklaard, terwijl de spatjes en vlekken die op momenteel voor
deze dames onduldbare houdingen wijzen, veeleer aan de tijdssfeer en de mentale
conjunctuur worden verweten. Het voor mij althans meest batige saldo is nochtans
dat vanuit dit specifiek vrouwelijke benaderingsstandpunt ook andere
interpretatiehypothesen ter beschikking komen die alle zonder uitzondering op een
afwijkende voorstellingsidee moeten uitlopen. En dat is, controversieel of ook anders,
volle winst.
Wat deze criticae als collectief kenmerkt, is hun gewijzigd perspectief m.b.t.
gebruikelijke methoden van tekstonderzoek. De idee dat de tekst, als men maar
genoeg vlijt en vindingrijkheid aan de dag legt, zichzelf wel reveleert, wordt vooraf
al opgegeven; hun strategie houdt in dat het zorgvuldig samenbrengen en afwegen
van maatschappelijk tijdsbewustzijn, actuele attitudes en immanente aspecten van
Shakespeares tekst uiteindelijk de historische structuur van Shakespeares houding
tegenover het verschijnsel vrouw aantoonbaar zullen weten te maken. Dat is beslist
geen feminisme ten alle prijze. Het feminisme, dat het uitgangspunt van deze dames
verantwoordt, weegt dus niet door op het eindresultaat; nergens plegen zij
tekstwetenschappelijk ontoelaatbare ingrepen op de tekststructuur, op de tijdssfeer,
op het wereldbeeld van de auteur. Integendeel wordt het referentiekader continu en
constant gevormd door het sociaal-maatschappelijke bewustzijn dat de Elizabethaanse
tijd determineert; alleen op deze wijze zijn ze er dan ook toe in staat te achterhalen

1

Carolyn Ruth Swift Lenz, Gayle Greene, Carol Thomas Neely, eds., The Woman's Part.
Feminist Criticism of Shakespeare, University of Illinois Press, Urbana/London, 1980, 348
pp., $21,90.
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hoe binnen dit kader Shakespeare zelf in de creatieve manipulatie van de opvatting
van de vrouw zichzelf projecteert, interpretatie aanbiedt, inbouwt, verschuift of
vastlegt.
Dit feminisme kenmerkt zich door een perspectiefintentie binnen een
wetenschappelijke activiteit, niet door de discussie van een uitzonderlijk thema of
de problematisering van hun eigen sekse. Voorop staat uiteraard wel dat man en
vrouw, toen en nu, gelijk en gelijkwaardig zijn maar ze weten meteen ook dat de
sociale rol van de vrouw historisch anders werd opgevat, beperkend, stereotyperend,
minimaliserend. Helemaal los van de huidige vrouwenmilitantie blijven deze analystes
niet; onderworpenheid, marginalisering, seksrolcliché, patriarchalisme slingeren als
boze termen in het rond. Deze geladen begrippen fungeren echter als leggers, als
oriënteringspunten, worden dus telkens nader toegelicht en uitgezocht, gehanteerd
om er de specificiteit van Shakespeare door te formuleren of beschrijfbaar te maken.
Deze bundel studies wordt beheerst door vier motieven: het schrappen van de
conventionele functies die de vakliteratuur aan de rol van de vrouw heeft toegedacht,
het onderzoek van de relaties van vrouwen tot elkaar, van de aard en de gevolgen
van de patriarchale structuren, en van de invloed van de dramatische genres op de
tekening van de vrouw. Zo blijken b.v. Gertrude en Ophelia (Hamlet) personages te
zijn die ook buiten Hamlets visie om een eigen bestaan en belang hebben binnen de
tekststructuur. Zo bepalen Desdemona, - Emilia, Bianca (Othello) sterk de intrige,
de thematiek, de conflicten en de resultaten van wat vrij eenzijdig een relatie
Othello-Iago wordt genoemd. Zo zijn Desdemona, Lady Macbeth of Cressida
nauwelijks die heilige, dat monster of die hoer die de critici er traditioneel van
gemaakt hebben. Zoals de mannen, uiteraard, zijn al deze vrouwen complex, staan
ze open voor passie en voor pijn, voor groei en verval. Anders gezegd, in deze studies
wordt de functie van de vrouwenrol in Shakespeares drama nieuw gemaakt en werkt
het resultaat bevruchtend op de exegese van het oeuvre en op de conceptmentaliteit
van het praktische theater.
De interrelaties van de vrouwen blijken hoe dan ook veel rijker dan doorgaans
wordt gezien. Conversatie, affectie, intimiteit vloeien samen tot een slag vrouwelijke
subcultuur binnen de dramatische wereld, vormen een breviarium van stijl, houding
en waarden in contrast tot de mannelijke dominantie. Uiteindelijk haalt dit
matriarchalisme het niet op de beslissingen van de mannenwereld. Heel wat criticae
duimen hier in marxistische zin en geven economisch-sociale oorzaken aan voor
deze mentale en feitelijke uitdrijving van de vrouw uit het veld waar de beslissingen
vallen.
De patriarchale orde neemt diverse vormen aan, uitgedrukt in variërende graden
van nadrukkelijkheid. In heel wat komedies wordt er licht mee omgesprongen; de
macht van de vader of de heerser wordt ontlopen in een groene wereld van onthechting
of opgevangen door een spitsvondige heldin. Het einde is nochtans steeds
onderdanigheid; Kate of Rosalind schikken zich toch naar de zin van hun heer. De
meer verstikkende kracht van het patriarchaat blijkt ook in de vrij frequente
verkrachting (of poging tot), in de agressieve vete binnen Romeo and Juliet, in de
lege ijdelheid van het eergevoel in Othello, in de he-man-mercantiele levenswaarden
in Troilus and Cressida of Antony and Cleopatra. Dit emfatisch conservatisme
vervormt de man tot verdorring en levensonzin; de vrouwen, berustend of revolterend,
gaan eraan ten onder. Vrouwen vechten er wel tegen aan, willen deze onnatuur
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corrigeren, maar ze slagen er niet in deze orde van zaken te keren en ze stappen er
evenmin uit. Dit is b.v. een erg boeiende manier om King Lear met nieuwe ogen te
zien.
Naargelang van het dramatische genre ontstaat er een verschillende rolop-
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vatting. In de komedie is de vrouw krachtig, persoonlijk, stimulerend; haar
levensopvatting beleert de man en een kans op overeenstemming en wederkerigheid,
op gelijkwaardigheid zelfs, komt binnen bereik. Heeft dit wellicht te maken met de
frequentie waarmee deze dames in mannelijk travestipak rondlopen, vrij van sociale
beperkingen en veilig voor de bedreiging die voortdurend hun geslacht schaduwt?
Dit travesti komt in elk geval in de tragedie niet voor en de damesrollen zijn (dus?)
strikter, strenger, minder dominant ook. In de komedie slagen de vrouwen door
bewust een ‘rol’ aan te nemen; in de tragedie zijn ze gedwongen tot acteren en
veinzen, voortdurend beschuldigd van bedrog, ook als daar geen reden voor is, of ze
mogen onderdanig toezien als de heren hun eigen rol opzetten. De goede vrouw is
doorgaans machteloos; de machtige vrouw is altijd dreigend en vaak dan ook
destructief. De vrouw in de tragedie wordt onveranderlijk afgemaakt of ze blijft weg
uit de nieuwe orde die bij het einde versterkt te voorschijn treedt. Methodisch is de
bundel schijnbaar heterogeen gevuld. Shakespeares teksten worden doorgenomen
als historische documenten, maar evenzeer als esthetische produkten of als
psychologische casestudies. Tegelijk is er toch een consensus merkbaar om de
historische context te respecteren, het bronnenonderzoek belangrijk te achten, terwijl
tegelijk (post-)Freudiaanse modellen worden ingezet en wijzigingen in de New
Criticism-methodiek aangebracht.
De historiserende criticae sporen de relatie na tussen de vrouwen bij Shakespeare
en de vrouwen van de Elizabethaanse tijd. De geldende theses over dit tijdvak blijven
vooralsnog contradictorisch, maar als focuspunten komen toch wel in aanmerking
de sociale, culturele en demografische structuur van huwelijk en gezin, de relatieve
positie van het vrouwelijke geslacht, de mentale afstand tussen de eigen wereld van
het drama en de gedragsregels in de voorschriftenliteratuur. Deze tijd is beslist een
periode van veranderende opvattingen geweest, maar in welke richting en met welke
intensiteit blijft ook thans nog een punt van discussie. Het humanisme had de betere
opleiding van de vrouw aangemoedigd; het puritanisme vatte het huwelijk op als
partnerschap, verzette zich tegen de dubbele norm, stond de vrouw gelijke participatie
toe. Het resultaat was toch wel enige groei in autoriteit en in persoonlijke vrijheid.
Bij Shakespeare is een toegenomen aandacht merkbaar voor de vrouwenrol, ofschoon
het uiterst onzeker blijft of daarin de historische functie van Queen Elisabeth te
situeren valt. Andere criticae wijzen op de geleidelijke groei in de affectieve relatie
tussen man en vrouw, die dan weer de autonomie van de vrouw doet afnemen omdat
de karakteristiek-puriteinse patriarchaliteit zich in het gezin nestelt. De analyse van
Shakespeares drama verlost ons niet van deze problemen. Vooral toch ook omdat de
relatie tussen leven en kunst erg problematisch blijft. Het theater is zowel artistieke
creatie als sociaal document en je kan niet simpel de historische gegevens erin
overhevelen of eruitbaggeren. De stukken dienen dus tegelijk gezien in hun literaire
én historische context. Hier kan de vergelijking met Shakespeares bronnen
herhaaldelijk uitmaken wat er traditioneel in bewaard is gebleven en wat er uniek in
is. Dan zie je Kate b.v. uit de begrenzing van de conventie weggehaald; zij is bevrijd
van de rolbinding eigen aan de klucht. Gertrude is veel minder doorzichtig dan in de
bronnen, blijkt lang niet zo schuldig als de voorstellingsgeschiedenis suggereert,
wordt dan ook ontdaan van regelrechte duidelijkheid i.v.m. overspel en/of
medeplichtigheid aan de moord op haar eerste echtgenoot. Ook deze thans ambigue
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Gertrude, die niet langer uitsluitend via Hamlets ogen mag gezien blijven, geeft een
aanzet tot een ander regieconcept.
De psychoanalytische benadering beklemtoont één continu thema, de onge-
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schiktheid van de man affectie met seks te harmoniseren, en dus wankelen ze logisch
tussen idealisering en degradatie van de vrouw. Het is hier echter nauwelijks uit te
maken hoe sterk eventueel de bewuste controle is in Shakespeares beschrijving van
deze relaties. Sommige criticae roepen Shakespeare uit tot een koel promotor van
seksistische attitudes; andere zijn van mening dat Shakespeare als tijdgenoot wel
niet zo sterk verschilt van de opvattingen om hem heen, terwijl weer andere een
diepere angst voor vrouwelijke seksualiteit vaststellen en in Shakespeares strategie
een wanhopige poging zien zijn eigen mannelijke ambivalentie te beheersen. Geen
van deze modellen is in staat dit probleem definitief te formuleren.
Al deze analystes maken gebruik van de techniek van de precieze tekstanalyse. In
afwijking van de autochtone Amerikaanse school van het New Criticism doen ze dat
niet om de gesloten eenheid van de tekst te bewijzen. Hun behoefte is integendeel
polemisch; ze betwisten heel nadrukkelijk de gebruikelijke scheiding van auteur en
tekst, van tekst en publiek. In deze opstelling worden ze gesterkt door de resultaten
die het boek globaal ter beschikking stelt.
Is er een eenheidsbeeld van de vrouw in Shakespeares oeuvre te robotiseren? Zij
is vooral een prototype van de mens en ze leeft dus tussen het verlangen zichzelf te
zijn en zichzelf te verliezen, tussen het recht op onvervreemdbare subjectiviteit en
de behoefte in anderen op te gaan, tussen integriteit en flexibiliteit. Door oude
vooroordelen af te gooien, door er (soms) nieuwe voor in de plaats te stellen,
verruimen deze criticae de begrijpelijkheid van de relaties tussen man en vrouw in
Shakespeare, en ze verhevigen tevens de kenbaarheid en waardeerbaarheid van wat
in deze stukken het centrale dramatische probleem is. Dat is winst voor onze kennis
van Shakespeare, voor het drama in het algemeen, voor onszelf als tijdgenoten.
C. Tindemans
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Boekbespreking
Godsdienst
Karel Deurloo, Waar gebeurd; over het onhistorisch karakter van bijbelse
verhalen, Ten Have, Baarn/Westland nv, Schoten, 1981, 109 pp., BF. 235.
Heel wat mensen weten werkelijk niet meer wat te doen, wanneer ze horen of zelf
ontdekken dat bepaalde verhalen in het Oude en in het Nieuwe Testament historisch
gezien nooit hebben kunnen plaatsvinden zoals de vertelling het voorspiegelt.
Tweeërlei reactie is mogelijk: ofwel raakt men in paniek en probeert koste wat kost
te bewijzen dat ‘de Bijbel toch gelijk heeft’, ofwel men werpt het Heilige boek van
Israël en van de kerk met een verachtelijk gebaar in de prullenmand: ‘het vertelt
alleen maar sprookjes’.
Over het onhistorisch karakter van bijbelse verhalen heeft Karel Deurloo,
hoogleraar voor het O.T. in Amsterdam, een boekje geschreven dat enigszins
provocerend als titel meekreeg: Waar gebeurd.
Hij illustreert het probleem met de predikant of pastor die in zijn preek niet zelden
zal verzwijgen wat hij in zijn studeerkamer vanzelfsprekend vindt: namelijk dat de
bijbelse verhalen geen historische verslagen zijn, maar vertellende verkondiging.
Aan de hand van werkelijk sprekende voorbeelden, teksten uit Oude en Nieuwe
Testament, weet hij uit te leggen, dat het betreffende verhaal niet is geschreven om
te dienen als feilloos ooggetuige-verslag voor latere generaties, maar als literair
kunstwerk waarin een bepaalde gelovige intentie wordt beoogd. ‘Het onderkennen
van het onhistorisch karakter van oud- en nieuwtestamentische verhalen helpt
bijbellezers - zo betoogt de achterkaft van het boek - de oren te spitsen voor de
realiteit die deze vertellers zo hevig heeft bewogen en die ze zo'n vorm hebben
gegeven, dat hun lezers wel in beweging moeten komen’.
In Nederland heeft het boekje al voor een aantal nogal tegenstrijdige reacties
gezorgd, het beste bewijs trouwens dat het probleem ook werkelijk leeft. Eén van de
zaken die men Deurloo kwalijk neemt is, dat hij allegoriseert, dat hij de bijbeltekst
louter geestelijk verstaat. Hoewel ik deze beschuldiging erg hard vind, blijkt uit
dergelijke reacties in elk geval dat Deurloo in zijn boekje te weinig aandacht heeft
geschonken aan de vraag of je aan bijbelse verhalen dan elke historische ondergrond
moet ontzeggen. Het ware - zo komt mij voor - evenwichtiger geweest wanneer
Deurloo in zijn boekje duidelijk had weten te maken, dat een bijbels verhaal niet
precies gebeurd behoeft te zijn zoals het beschreven staat, maar dat er toch tenminste
een ‘historisch minimum’ moet zijn geweest om iemand tot de gedachte te brengen
er een literair verhaal mee te componeren, dat tevens een theologische reflexie beoogt
te zijn. Het jaartallenlijstje aan het einde van het boek (pp. 107-109) is het enige dat
als een antwoord van de schrijver op deze vraag opgevat kan worden; maar dat is
dan wel erg mager. Bovendien heeft het mij in hoge mate verbaasd, dat dit globaal
historisch overzicht opent met... Genesis 1, de schepping!!
Desondanks een boekje dat aandacht verdient; wie het zou willen lezen kan dat
naar mijn mening het beste doen in groepsverband.
Panc Beentjes
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Joop Smit, Speelruimte; een structurele lezing van het evangelie, Gooi en
Sticht, Hilversum, Unieboek, Antwerpen, 1981, 144 pp., fl. 19,90.
Meer dan twee eeuwen lang is de exegese in de ban geweest van de vraag hoe de
tekst in de loop van de tijd is gegroeid. In lange, noeste arbeid hebben
bijbelwetenschappers een verfijnd instrumentarium opgebouwd waarmee de
voorgeschiedenis van een tekst vaak heel fascinerend en verrassend toegankelijk kan
worden gemaakt. Het werd echter meer en meer een privilege van specialisten om
de groeiende stroom publikaties te kunnen begrijpen.
Dat is waarschijnlijk ook de reden dat de laatste tien jaar plotseling allerlei nieuwe
leeswijzen werden geïntroduceerd om de Schrift met nieuw élan te lijf te gaan:
existentiële schriftlezing, structuralisme, psycho-analytische lezing, materialistische
exegese...
In al deze benaderingswijzen wordt benadrukt dat we er hoognodig aan toe zijn
de Bijbel weer als een verhaal te leren lezen. De literatuurwetenschap werkt al lang
met de methode, die erop gericht is de innerlijke samenhang van een tekst te
doorgronden en die daarom ook wel structuur-analyse wordt genoemd. Het gebruik
van deze structurele methode in de bijbeluitleg is van zeer recente datum; het laat
de tekst in zijn waarde (namelijk zijn huidige gestalte) en vraagt van ons niets anders
(!) dan ons gewone leesproces te intensiveren.
Aan de hand van zeven evangelie-perikopen weet Joop Smit op ongekend boeiende,
meeslepende wijze elk verhaal tot spreken te brengen, juist vanuit de opbouw, de
structuur van het verhaal. Daarbij wordt de lezer geholpen door een werkelijk
uitstekende typografie van de te bespreken bijbeltekst. Of het (negende) hoofdstuk
- dat handelt over de gemeenschappelijke structuur van alle zeven teksten - iedereen
tevreden zal stemmen weet ik niet. In elk geval is interessant dat de auteur óók een
analyse van Romeinen 3,21-30 geeft. Enerzijds vermijdt hij daarmee de schijn dat
de structurele lezing alléén geëigend zou zijn voor evangelieteksten (iets waaraan
de zgn. materialistische lezing zich in het begin nogal schuldig maakte). Anderzijds
werpt het een verrassend licht op de prediking van Paulus, die eenzelfde structuur
bezit als de evangeliën. Jammer vind ik het overigens, dat de auteur er nergens op
wijst, dat Paulus' brief aan de Romeinen van eerdere datum is dan de evangelieteksten.
De lezer die hierop niet bedacht is, zou heel verkeerde conclusies kunnen trekken
uit de overeenkomst in structuur.
Een zéér warm aanbevolen boek, mede omdat het uitdrukkelijk geschreven is met
het oog op gebruik in bijbelgroepen. Het laatste hoofdstuk is uitsluitend gevuld met
wenken voor praktisch gebruik.
Panc Beentjes

Filosofie
K.-H. Bohrer, Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins,
Edition Suhrkamp, Frankfurt, 1981, 261 pp., DM. 10.
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Dit zijn enkele zeer mooie teksten, los rond het thema van het ‘moment’ cirkelend,
en daarbij betrekkend enkele fundamentele begrippen uit de cultuurfilosofie en
esthetiek, zoals de ‘Schein’, ‘historiciteit’, ‘subject’, ‘utopie’, enz... Sleutelfiguren
als bv. Nietzsche, Benjamin, maar ook Kleist, Proust, Joyce, Musil worden zo
betrokken in een rigoureuze, heldere, degelijke gedachtengang. De essays van Bohrer
houden het midden tussen academisch-didactisch, en origineel. Dus eerder resumerend
en synthetiserend, dan baanbrekend te noemen. Maar wat is daar tegen?
Eric de Kuyper

B. Delfgaauw, Thomas van Aquino, een kritische benadering van zijn
filosofie, Wereldvenster, Bussum, 1980, 210 pp., BF. 390.
Deze nieuwe inleiding in de filosofie van Thomas wil, zoals in de ondertitel al wordt
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aangekondigd, een ‘kritische benadering’ zijn; vooral daarin zou het boek zich van
andere inleidingen onderscheiden.
In zoverre Thomas niet blindelings in alle gevallen van de schrijver gelijk krijgt,
is er van een kritische houding misschien wel enigszins sprake, maar verder blijft
het toch een weinig geïnspireerd boekje. De schrijver heeft duidelijk geprobeerd om
tot een levendige uiteenzetting te komen, maar aangezien elke poging daartoe steeds
weer opnieuw in de goede bedoelingen blijft steken, wordt het lezen er uiteindelijk
alleen maar moeizamer door. Dan toch maar liever gegrepen naar de klassieke studie
van Chenu: Introduction à l'étude de Saint Thomas d'Aquin.
Ger Groot

J. Kassies, Op zoek naar Cultuur, Sun, Nijmegen, 1980, 376 pp., fl. 29.
D.A. Kooiman, Alles moet anders, De Harmonie, Amsterdam, 1981, 109
pp.
Hoe zou het toch komen dat geschriften over cultuurpolitiek vaak zo saai,
ongeïnspireerd en voorzichtig zijn? Dit was de bedenking die ik maakte bij het lezen
van deze twee erg uiteenlopende boeken. Kassies' bundel is een erg gevarieerde en
omvangrijke keuze uit eerder gepubliceerde opstellen, die handelen over allerlei
onderwerpen en themata die iets of wat te maken hebben met cultuur(politiek). Het
zijn alle degelijk geargumenteerde, evenwichtige pleidooien, waarvan telkens het
‘haalbare’ zo nadrukkelijk op het voorplan staat. Zonder twijfel wordt mijn
afkeerreactie hier ingegeven door het feit dat er te veel ‘politiek’ bedreven wordt
(niet zozeer in de zin van ‘geëngageerd’ dan wel in de zin van ‘strategie’).
Het moet praktisch zijn en relevant, en dat is juist wat de cultuur zo vaak - in een
socialistisch perspectief - versmacht. Cultuurpolitiek, zoals ik dat in alle
bescheidenheid voorsta, moet de ‘politiek’ ondermijnen; kan pas haalbaar zijn wanneer
ze radicaal en uitdagend, visionair en extreem gesteld wordt. Vandaar dat de titel
van het tweede hier besproken werkje mij veelbelovend in de oren klonk. Dat je in
casu eveneens door de grijsheid en grauwheid bevangen wordt ligt niet aan de stijl
en de opzet (een soort beleidsnota) die opzettelijk zo gekozen werd (maar dan nog
had ik graag iets meer zelfparodie gewenst, verwacht!), maar aan de voorzichtigheid.
Beslist is de kritiek op de huidige (Nederlandse) situatie zeer terecht, gaat op vele
plaatsen 100% op; maar de alternatieven zijn niet enkel bedeesd en zuinig
(‘rechtvaardig’ is de meest revolutionaire term die erin voorkomt), ze zijn ook
ontzettend ‘gevaarlijk’. Het komt erop neer dat in feite een - uiteraard betere oplossing afhankelijk gesteld wordt van een Fonds voor de Kunst, en wat zo'n lichaam
aan garanties biedt voor een beter beleid is mij helemaal niet duidelijk geworden.
Integendeel!
Bovendien heeft Kooiman een veel te enge kijk op het verschijnsel kunst: zo bijv.
verstaat hij onder ‘literatuur’ zeer duidelijk enkel belletrie! Waar zo'n boekje als het
zijne bijv. dan zou moeten onder vallen - om maar het eerste voorbeeld te noemen is een vraag die nergens een antwoord krijgt. Het dient echter gezegd dat er zowel
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bij Kassies als bij Kooiman, uiteraard, heel zinnige dingen te lezen vallen. Het is vnl.
de instelling van beide auteurs die mij niet ligt, meer nog: argwanend maakt.
Beide werken zijn op de Nederlandse situatie afgestemd, maar kunnen toch zeker
ook buiten deze specifieke context gelezen worden.
Eric de Kuyper

J.F. Lyotard & J.L. Thébaud, Au Juste, Ed. Christian Bourgois, Paris,
1979, 189 pp.
Het is niet makkelijk om J.F. Lyotard onder te brengen in de hedendaagse Franse
gedachtenstromingen. Het eenvoudigste misschien nog is te zeggen dat hij, zoals
vele tijdgenoten, onder invloed staat van het marxisme en de freudiaanse
psychoanalyse, ook al heeft hij op beide veel kritiek. Zijn hoofdbekommernis blijft
esthetisch (niet in de eerste plaats de ‘esthetiek’), is steeds maatschappelijk gekleurd,
en doordrongen van zijn filosofische scholing. Hij neemt zo iets als een averechts
standpunt in waar dat
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maar enigszins kan, en vooral in zijn schrijven zelf drukt deze eigenzinnigheid zich
het duidelijkst af. Zoals vaak het geval is met gelijksoortige grondige en uitvoerige
gesprekken, blijken die een prettige onrechtstreekse kennismaking te zijn met een
auteur, waardoor men dan achteraf zin krijgt er verder mee aan de slag te gaan. Dit
is in onderhavig geval slechts gedeeltelijk het geval. Hoe zijn gesprekspartner Thébaud
ook zijn best doet, het blijft grotendeels een dialoog gericht tot mensen die reeds
enigszins vertrouwd zijn met Lyotards denkwereld. Ik heb zelf nooit een goede
verhouding kunnen vinden met deze auteur; ook ditmaal wil het gesprek maar niet
vlotten. Lyotards originaliteit blijft voor mij problematisch...
Eric de Kuyper

Ernst Mach, Natuurkunde, wetenschap en filosofie, vertaling: Willem de
Ruiter, inleiding: S.J. Doorman, Boom, Meppel/Amsterdam, 1980, 205
pp., BF. 472.
Henri Poincaré, Wetenschap en hypothese, vertaling: W.A. Verloren van
Themaat, inleiding: J.J.A. Mooij, Boom, Meppel/Amsterdam 1979, 254
pp., BF. 600.
In de tweede helft van de negentiende eeuw komen de exacte wetenschappen in een
stroomversnelling. Het duidelijkst dient deze omwenteling zich aan in de natuurkunde,
waar de onderzoekingen van Maxwell op het gebied van de elektromagnetica zware
slagen toebrengen aan het tot dan toe heersende mechanistisch fundamentalisme.
Vrijwel tegelijkertijd leidt binnen de meetkunde de opkomst van niet-euclidische
theorema's (o.a. die van Lobatsjevsky en Riemann) tot revolutionaire ontwikkelingen.
En hoe verheugend deze vooruitgang ook is, toch stelt ze de wetenschapstheorie van
dat moment voor een aantal niet onaanzienlijke problemen. Want wetenschap is
kennelijk iets anders dan de zich steeds verder uitbreidende, en dan voor altijd
vastliggende hoeveelheid beproefde kennis, waar ze tot dan toe voor gehouden was.
Nieuwe ontwikkelingen blijken oudere theorieën omver te kunnen werpen of in een
nieuw daglicht te kunnen stellen (zoals het geval zal zijn met de mechanica van
Newton). Wetenschap draagt dus een element van voorlopigheid in zich. Maar tegelijk
heeft diezelfde wetenschap de pretentie de meest zekere en meest exacte vorm van
kennis te zijn. Hoe zijn die twee zaken met elkaar in overeenstemming te brengen?
In hun poging deze vraag te beantwoorden nemen Mach en Poincaré, de één
redenerend vanuit de natuurkunde, de ander eerder vanuit de wiskunde, min of meer
analoge posities in. Beiden hebben een open oog voor het keuze-aspect in de
wetenschap, vooral waar het de wetenschappelijke grondbeginselen betreft. Als
wetenschap (vooral voor Mach) geordende ervaring is, dan moeten er criteria zijn
die een dergelijke ordening mogelijk maken. Die criteria zijn niet uit de ervaring
afkomstig, maar worden door het denken op de ervaring toegepast. Zij zijn, in dit
opzicht, resultaat van een vrije keuze, die vervolgens tot conventie wordt (zo wordt
Poincaré's positie wel omschreven als conventionalisme). Die keuze is echter niet
willekeurig, maar wordt geleid door economische overwegingen: door de vraag hoe
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de onderzoeksgegevens zo handig, bondig en zelfs zo elegant mogelijk kunnen
worden gesystematiseerd. Het systematiseringsprincipe is dus aan rationele
overwegingen gebonden, en kan (precies daarom) ook door een ander principe worden
vervangen, wanneer de resultaten van het voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek
dat nodig maken.
Deze positie gaat al sterk in de richting van de theorieën die in de afgelopen twintig
jaar door Kuhn en Lakatos zijn ontwikkeld. Vooral deze actualiteit maakt een
hernieuwde kennismaking met de voorlopers van het huidige debat rond de
wetenschapstheorie tot een boeiende aangelegenheid, en de twee boeken die nu in
de serie Boom Klassiek in vertaling zijn verschenen zijn daarvoor uitermate geschikt.
Wel verdient de bundel opstellen van Mach daarbij enigermate de voorkeur boven
die van Poincaré, zowel met het oog op de toegankelijkheid van de tekst, als op het
gehalte van vertaling en inleiding.
Ger Groot
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Gedragswetenschappen
Marielene Leist, Kinderen en de ervaring van de dood, Patmos,
Antwerpen/Dekker & van de Vegt, Nijmegen, 1981, 192 pp., BF. 395.
De confrontatie met de dood kan kinderen niet bespaard blijven.
Hun pijn en hulpeloosheid herkennen en beseffen wij, volwassenen, veelal niet.
Wij vinden niet de moed hen te helpen, o.m. of vooral omdat we niet zien hoe dat
zou kunnen. Dit boek biedt een praktische hulp daartoe en doet dat meer verhalend
dan redenerend.
Vooreerst geeft het inzicht in een aantal reacties van het kind, waar wij ofwel aan
voorbij zien of waarvan wij de betekenis niet vatten. Lezende realiseren wij ons in
wat voor situatie kinderen terecht komen bij het verlies van een naastbestaande of
bij eigen ziekte en sterven. Onze aandacht neemt toe, we begrijpen beter, en dit is al
een eerste aanmoediging om iets te ondernemen.
Maar ook de reacties van ouders, broers en zusjes, dokters en verplegenden worden
in tal van voorbeelden verteld en doorgelicht. Wij vinden hier inzicht in onze eigen
ervaringen van gemis, verlies, angst, afweer. Die ervaringen hebben wij en de kinderen
niet alleen bij de dood, maar ook in vaak voorkomende pijnlijke momenten. Zo staat
het boek uiteindelijk veel dichter bij het leven van elke dag dan de titel te verstaan
geeft. Het is heel leerzaam voor al wie bij het lezen wil reflecteren over de eigen
gevoelens bij ziekte en dood, en over elke omgang met kinderen, of ze nu ziek of
gezond zijn.
G. Boeve

Geschiedenis
Geert Van Bockstaele, Het Sint-Maartensinstituut 1881-1980. Bijdrage tot
de geschiedenis van het onderwijs in het Aalsterse. Met medewerking van
Fons Dierickx, Herman Haerens, Karel Roelants, Valery Saeys, Aalst,
1980, 320 pp., geïll.
Blijkens de colofon (319) werd dit lijvig boekdeel uitgegeven door het
Sint-Maartensinstituut te Aalst, als aanzet tot de 100e verjaardag van dit bisschoppelijk
college. Een werkgroep van geschiedenis bracht het tot stand. Leiding en redactie
ervan berustten bij lic. Geert Van Bockstaele, leraar in de geschiedenis aan deze
instelling sinds 1963 en auteur van verschillende andere bijdragen die alle behoren
tot het domein van de moderne kerkgeschiedenis in ons land.
In 4 hoofdstukken wordt achtereenvolgens beschreven het ontstaan van dit instituut
(1881), de uitbouw (1883-1918), de ontwikkeling naar een volwaardige humaniora
toe (1919-1945) en eindelijk de uitzwerming in en rondom de stad door affiliatie met
katholieke volksscholen uit de nabuurschap (1945-1980). Drie andere hoofdstukken
ronden het werk af. Zij handelen over de schoolgemeenschap, over de pedagogische
en didactische doelstellingen en over de socio-culturele uitstraling. Wel gekozen en
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geordend fotomateriaal van personen en gebouwen, van plannen en documenten,
maken deze studie tevens tot een leerzaam kijkboek. Zie de foto p. 253 van een
klaslokaal uit de jaren 50 en zijn modern geoutilleerde tegenhanger voor de huidige
geschiedenislessen; de instructieve lerarenfoto van 1905, 1924, 1980 op pp. 233 en
237; de tweetalige invitatie voor de prijsuitdeling van 1913 op p. 121 en de specimina
van ‘erekaarten’ uit datzelfde jaar op p. 275; het in 1976 door de goeverneur van
Pennsylvania beprijsde jongenskoor ‘Cantate Domino’ op p. 289 en de oude
toneelzaalfoto uit 1936 op p. 71.
Een massa inlichtingen is zodoende verwerkt tot een vlot en sluitend geheel. Een
dithyrambe in de oude gebloemde stijl is het gelukkig niet geworden. Integendeel,
V.B. weet zijn overvloedig materiaal verantwoord op te delen. Hij schuwt het niet
de geschiedenis van zijn instituut te situeren in de geestelijke, politieke, economische
en industriële stromingen waarin ons land verwikkeld raakte in die tijd, en hij laat
niet na
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daarvan de invloeden aan te wijzen op de ontwikkeling van het instituut in deze thans
wat verpauperde werkmansstad uit Vlaanderen. Hiervan getuigen de bladzijden
gewijd aan Woeste en de Béthune, aan de Daens-affaire, aan de vernederlandsing
van de school, en aan de pijnlijke épuratie van 1945. Waardevolle gegevens wist S.
ook te betrekken uit de 70 gesproken interviews met superiors, leraren en leerlingen,
en - hij weze erom geloofd - met het huis- en dienstpersoneel van vroeger en nu.
Vanzelf doet deze monografie dan ook denken aan K. Van Isackers Mijn Land in de
Kering. Immers naast de vele bescheiden uit diverse archieven maakt ze ampel en
toch vakkundig gebruik van journalistieke reacties van nationale en lokale kranten.
Zo werd het boek heel leesbaar en levendig al blijft het wars van romantische
nostalgie. Het is een krachtig stuk recente geschiedenis geworden die bij alle openheid
en sympathie welke de S. hun school toedroegen, onbevooroordeeld de werkelijkheid
zochten te benaderen.
Het Sint-Maartensinstituut van Aalst is er ‘groot’ uitgekomen. Dat zullen allen
dankbaar beamen na lezing van dit fraaie werk waar zij nog dikwijls zullen naar
teruggrijpen.
S. De Smet

Literatuurwetenschap
Dieter Hildebrandt, Lessing. Biographie einer Emanzipation, Hanser,
München, 1979, 515 pp., DM. 39,80.
Een biografie dus, maar niet van een literair of ander historicus, wel van een literator.
Niet om de geboortedata en herdenkingsfeesten te honoreren, wel om de functie van
G.E. Lessing vanuit hedendaagse lectuur en beoordeling voor zichzelf uit te maken.
Waar er dus een chronologisch-biografische doorstroming is, wordt die niet door
levensdata maar door bewustzijnscoördinaten bepaald. De nadruk valt dan ook niet
op het gedegen filologenwerk, op het al-dan-niet sentimentele reliëf voor de tolerantie
(Nathan der Weise), op de theologische problemenstrategie (Der Anti-Goetze);
(h)erkenning ontstaat in de persoonsstructuur van deze ongewone strijder voor de
menselijke denkvrijheid: de bereidheid tot risico, de zin voor polemiek, het isolement
als voorfase van solidariteit, de trouw aan het inzicht in zichzelf, de luxe van het
afwijkende standpunt. Geen monumentenzorg, maar een existentiële identificatie,
een ode tegen de middelmatigheid, de autopsie van een man voortdurend onderweg
naar wat wij zonder hem niet zouden bezitten (al weten we te vaak niet wat daar dan
mee aan te vangen...).
C. Tindemans
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Gerhard vom Hofe & Peter Pfaff, Das Elend des Polyphem. Zum Thema
der Subjektivität bei Thomas Bernard, Peter Handke, Wolfgang Koeppen
und Botho Strauss, Athenäum, Königstein/Ts., 1980, 137 pp., DM. 29,80.
Hans Höller, Kritik einer literarischen Form. Versuch über Thomas
Bernhard, Akad. Vlg. Hans-Dieter Heinz, Stuttgart, 1979, 157 pp., DM.
32.
De 4 Duitstalige auteurs, verzameld onder het aspect van een nieuwe versie van de
(bejaard-romantische dan wel vernieuwend-actualistische) subjectiviteit, behoren tot
de klankmakers van de nieuwere literatuur. Vom Hofe-Pfaff grijpen diep in de
filosofische begrippenkast om zowel de aansluiting bij een traditie van menselijke
opstelling te argumenteren als het verschuivende-veranderde gehalte van de nieuwe
houding omschrijfbaar te maken. T. Bernhard als zelfbepaald analist van het
existentiële nihilisme, P. Handke als wanhopig bemiddelaar tussen het zijn en het
afwezige, W. Koeppen als klaagzanger van de heilsgeschiedenis en lijder aan het
eigen atheïstisch cynisme, B. Strauss als illusieloos reproducent van de obsessie met
de voorbije hoop, alle vier lijden ze aan deze wereld gecondenseerd in de persoonlijke
ik-ervaring. De analyse van het dramatisch-epische werk gebeurt uit-
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sluitend naar deze werkelijkheidsdissectie toe, raakt slechts even de esthetische
consequenties aan, vermijdt bewust de discussie met de toch niet toevallige vormcode,
geeft vaak wel een hint over wat in het vlak van de formele structuurcontext zou te
formuleren zijn. Höller combineert in T. Bernhards oeuvre de discussie van de
vormgeving en de motievenverzameling. Bernhard raakt gekwalificeerd als
autodestructief, als zelfkweller die zijn mens- en wereldbeeld expressie geeft via een
verbrijzeld taalsysteem dat vaak enkel nog naar zijn eigen uitholling verwijst en
precies daarin zijn betekenende functie ontvangt. De versplintering binnen het ik, de
afgrenzing van de mensen onderling, de elementen van zelfbevrijding toch ook, het
spoor van wat een utopie kan zijn, een uiteindelijk niet-vervreemde existentie die
culmineert in de fixering op de Dood als altijd diagnostisch, nooit therapeutisch
medium van bestaan.
C. Tindemans

E. Siciliano, Pasolini, Leben und Werk, Beltz und Gelberg, Weinheim,
1980, 541 pp., DM. 32.
Dit is een zeer lijvige, rijkgedocumenteerde biografie van P.P. Pasolini. We krijgen
een zeer genuanceerde schets van de persoonlijke en politiek-culturele omgeving
van de auteur, en de biograaf citeert uitvoerig uit de geschriften van de auteur (zodat
het vaak ook op een soort biografisch-thematische bloemlezing uit het werk van P.
gaat lijken). Het accent komt te vallen op Pasolini als literator, zijn rol als filmmaker
wordt minimaal behandeld, en dit lijkt me toch een onvergeeflijke tekortkoming van
deze biografie (typerend: films van P. worden niet opgenomen in de lijst van zijn
werken!)
E. de Kuyper

Viktor Žmegač (Hrsg.) Geschichte der deutschen Literatur vom 18.
Jahrhundert bis zur Gegenwart, Bd. II/1 + II/2: 1848 1918, Athenäum,
Königstein/Ts., 1980, 532 pp., per dl. DM. 19,80.
In de stortvloed van nieuwe literatuurgeschiedenissen valt dit overzicht van de
Duitstalige literatuur sinds 1700 op doordat het zowel met stilistische als met
historische categorieën werkt.
Uitgaande van de gedachte dat een literatuurgeschiedenis de lectuur van de werken
zelf niet kan vervangen noch een aaneenschakeling van auteursportretten hoort te
vormen, worden beide uit hun isolement gehaald door ‘de geschiedenis in de tekst’
(P. Szondi) op te sporen. De vroegere Geistesgeschichte wordt verruimd met een
sociaal-historische component, de tekst ingebed in zijn artistiek programma,
ideeënstroming en maatschappelijk kader. Dit deel beschrijft het ‘voorindustriële’
realisme, het stijlpluralisme van rond de eeuwwisseling (tussen naturalisme en
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estheticisme), en het culmineren van deze spanning in het expressionisme en
dadaïsme. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan tot dusver stiefmoederlijk
behandelde ‘triviale’ fenomenen (sociaaldemocratische literatuur, Heimatkunst) en
randfiguren (b.v. Karl May en O. Panizza), die vaak bijzonder revelerend zijn voor
de ideële constitutie van een tijdperk. De helderheid van de
informatief-historiografische stukken en oeuvre-analyses, die vaak nieuwe
perspectieven openen, is bewonderenswaardig. Een trefwoord- en personenregister
maken punctuele raadpleging van dit principieel op samenhang gerichte werk
mogelijk.
Erik De Smedt

Emil Sander, Gesellschaftliche Struktur und literarischer Ausdruck. Über
‘Die letzten Tage der Menschheit’ von Karl Kraus, Scriptor, Königstein/Ts.,
1979, 322 pp., DM. 38.
S.'s zelfgestelde opdracht luidt het eindeloze drama van de Oostenrijkse zonderling
K. Kraus als kunstwerk oplossen in diens sociohistorische context en dialectiek. Het
gaat om een materialistische analyse die ‘bewuste’ geschiedschrijving ziet ontstaan
en gebeuren in artistieke verpakking. Adorno fungeert vrij vaak als gids maar het
zijn vooral de orthodox-marxistische es-
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thetica en maatschappijtheorie die als toetsingspunten worden gehanteerd.
Waardeloos-eenzijdig wordt de studie beslist niet omdat alvast met dit
instrumentarium een serie factoren uit de tekst verbijzonderd worden en relevant
gemaakt en in de tekst een specifieke functie toegewezen krijgen. In laatste instantie
wordt het oordeel over het eventueel dramatisch-artistieke gehalte toch ondergeschikt
gemaakt aan de correcte marxistische beginselen; omdat die bij K. Kraus niet volgens
het rode boekje zijn aangebracht, weegt dit behoeftepunt bij S. veel te zwaar maar
wel erg inzichtelijk door.
C. Tindemans

Literatuur
Alstein, Het vertrek naar Amerika, Standaard Uitg., Antwerpen / Uitg.
Agathon, Bussum, 1981, 133 pp., BF. 290, fl. 20,90.
De derde roman van Alstein (o1947) is een schrijversroman, bestemd voor de
literatuur-insiders. Door de vele citaten uit de eigen Nederlandse en uit de
wereldliteratuur is hij meteen een goed voorbeeld van intertextualiteit of hoe een
tekst geweven zit in andere al bestaande teksten. Schrijven over de problemen van
het schrijven en de schrijver is voor Alstein geen modeverschijnsel. Reeds 10 j.
geleden vinden we in het door hem uitgegeven gestencilde tijdschrift Witte Bladen
een opstel over De Auteur Nu.
De schrijver Jan Vaarten is in dit boek inderdaad de spil waar iedereen en alle
vrouwen om draaien, ook al heet het eerste deel ‘Margot’ en het tweede ‘Claire’.
Want van de schrijver komen we in dit boek veel te weten, belangrijke dingen
(zoals zijn stijlevolutie) en imponderabilia (zoals zijn papiermanie waarin hij op
Mulisch gelijkt die eveneens erg geboeid is door papiersoorten van alle grootte, dikte
en kleur). Maar het voornaamste is toch dat hij zich bewust is van zijn egoïsme en
dat hij de mislukkingen die daarvan het gevolg zijn tot overwinningen omschrijft in
een roman.
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Zelf bezeten door de literatuur, reageert hij boos tegen de mishandeling van de
literatuur in heel wat vrije scholen in Vlaanderen. En dan zijn er inderdaad ook nog
Margot en Claire, maar over hen verneemt de lezer niet zoveel: de vrouwen in het
leven van Jan Vaarten zijn immers vooral aanleiding om te schrijven over zichzelf
en het schrijverschap. Dat dit tragische gevolgen kan hebben in zijn relaties tot
vrouwen blijkt uit het romantische begin en slot van het boek. Alstein, een belangrijk
woordvoerder van wat men de stille generatie is gaan noemen, heeft zich in het
personage van de schrijver Jan Vaarten bezonnen op het eigen schrijverschap. Hopelijk
zal die bezinning hem toelaten in latere romans opnieuw los te komen van de schrijver
als hoofdpersonage.
J. Gerits

Friedrich Christian Delius, Ein Held der inneren Sicherheit, Rowohlt,
Reinbek, 1981, 219 pp., DM. 14.
Deze eerste roman van Delius (o 1943), geëngageerd dichter, berucht om zijn
documentaire satires, werd geïnspireerd door de ontvoering van en moord op de
voorzitter van het Westduitse ondernemersverbond H.M. Schleyer (1977). Centraal
in het boek staat echter niet de ontvoerde voorzitter van het ‘verbond van
mensen-managers’ Alfred Büttinger, maar zijn ghostwriter Roland Diehl, een typische
streber, die door de verdwijning van zijn chef tijdelijk uit zijn lood wordt geslagen.
Vanuit Diehls perspectief ontvouwt Delius in talrijke taferelen een panorama van
een levenswijze en een denkstijl, die even reëel als ontstellend zijn. De
bewustzijnsroman verliest hier zijn privé-karakter en wordt een instrument voor
maatschappijkritiek. Delius imiteert de vanzelfsprekendheid van een machtsdenken,
dat zich achter humane waarden verschuilt, door een virtuose beheersing van de taal
waarmee het zich pleegt te uiten (b.v. de passage over Büttinger in het
interneringskamp, p. 84 e.v.). Voor wie dit boek tegendraads leest, ontmaskert Delius
de in hogere kringen gewaardeerde mening dat ‘mannen geschiedenis maken’ als
een infantiele jongensdroom, miskenning van maatschappelijke verhoudingen uit
eigenbelang. Diehl is een held van het valse bewustzijn.
Erik De Smedt

Walter Kempowski, Wij scharen ons om de troon, Standaard Uitg.,
Antwerpen/Uitg. Agathon, Bussum, 1981, 458 pp., BF. 590, fl. 42.
Met deze roman, in 1978 gepubliceerd onder de titel Aus grosser Zeit en thans door
Dick Uyt den Bogaard vertaald, sluit S. aan bij de literaire trend die de nostalgie naar
het finde-siècle en de belangstelling voor het leven van de eigen voorouders als
inspiratiebron heeft. De beschrijving van de peripetieën van een familie of een geslacht
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is een romangenre apart, waarvan Buddenbrooks van Th. Mann of The Forsyte Saga
van J. Galsworthy hoogtepunten genoemd kunnen worden.
De auteur beperkt de beschrijving van het leven van de Kempowski's tot de periode
1900-1918 en hij gebruikt de techniek van een wisselend point of view, zodat
eenzelfde gebeurtenis een half dozijn keren ter sprake gebracht kan worden, telkens
vanuit de ervaringswereld van een verschillend personage.
Het centrum van de geschiedenis is de Noordduitse haven- en Hanze-stad Rostock;
het milieu van de Kempowski's is dat van de hogere burgerij ten tijde van het Duitse
Rijk onder Kaiser Wilhelm. Zowel de twee delen die het kommerloze leven vóór de
Eerste Wereldoorlog schetsen als het derde deel dat over die oorlog gaat overbruggen
door de overvloed aan details en anekdotes de 80 jaren die het begin van de
geschiedenis met de lezer van nu scheiden op zodanige wijze dat het net lijkt alsof
het allemaal pas gisteren is gebeurd. Ik neem aan dat deze kroniek het vertrekpunt
vormt van een roman fleuve met de Kempowski's als hoofdrolspelers.
J. Gerits
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Gerard Reve, De Vierde Man, Elsevier Manteau, Amsterdam/Antwerpen,
1981, 146 pp., BF. 275.
Reve stelt het voor alsof hij zijn verhaal over De vierde man vertelt aan een vriend,
Ronald genaamd. Vandaar wellicht mijn associatie met Roald Dahl en zijn ‘Tales of
the unexpected’ waar dit reviaans verhaal bijzonder goed zou in passen. De auteur,
die zoals bekend anders dan anderen is, verhaalt hoe hij zelfs binnen dat anders zijn
anders is, wat blijkt uit zijn kortstondige maar niettemin reële relatie met de knappe
weduwe Christine in de Zuidnederlandse havenstad V. in de jaren 60. De plot van
deze thrillerachtige korte roman is knap geconstrueerd. Een centrale droom van de
ik-figuur wordt aan het einde ‘verklaard’ door de gebeurtenissen in het boek.
Anderzijds heeft Reve weer geput uit heel zijn stijlarsenaal: ironie, litotes, archaïsme,
clichés, afwisseling van verheven en vulgair taalgebruik. Het onderwerp mag dan al
wat anders dan anders zijn, de behandeling is overbekend. Dat Reve voortdurend in
herhaling valt hoeft niet meer gezegd te worden want dat is een hoofdbestanddeel
van zijn schrijverschap zelf geworden.
J. Gerits

Renée van Hekken, Leven op het lemmet, Elsevier Manteau,
Antwerpen/Amsterdam, 1981, 174 pp., BF. 265.
Leven op het lemmet is de derde roman van de 27-jarige schrijfster en schilderes R.
van Hekken. Deze roman reconstrueert in fragmenten, geschreven in korte, vaak
elliptische zinnen, de puzzle van het leven van de schilder Ernest. Ernest wordt
getypeerd als een trotse egoïst, die behalve enkele vrienden (Julien, Matthias, Lucas)
ook de geur van vele vrouwen kende. Op bijna exemplarische wijze blijft hij in de
relatie tot vrouwen de verschillende stadia tegelijk beleven, die gewoonlijk op elkaar
volgen in de evolutie van jongen tot volwassen man: de vrouw als moeder (Vesna),
als ideaal van fysieke schoonheid (Virginia, zijn eerste echtgenote), als zorgende en
bescheiden bewonderaarster op de achtergrond (Félice), als erotisch speeldier
(Tête-de-nègre). Geen enkele vrouw blijkt alle aspecten tegelijkertijd te bezitten die
Ernest verlangt: moeder, kameraad, partner, tegenspeelster, haremvrouw, kind dat
om bescherming vraagt. Daarom laat hij ze ook altijd in de steek.
Ernest bezit nog een andere passie voor het onmogelijke, nl. voor de dood. Die
passie doet hem alsmaar snellere wagens kopen, altijd hevigere sensaties zoeken,
waarbij ook de Russische roulette hoort: het spel waarvan het eigen leven de inzet
is.
Tussen de wereld van de kunstenaar Ernest met zijn luxe-auto's, vernissages,
casino's, vakanties in het buitenland, vrouwen en schilderijen voor wie ze betalen
kunnen, en de wereld van bloemkolen-in-reclame, 38-uren week, staking van het
openbaar vervoer, economische crisis en werkloosheid, gaapt een enorme afgrond.
Leven op het lemmet is een pointillistische weergave van een kunstenaarsdroom,
tegelijkertijd marginaal en zeer bourgeois.
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J. Gerits

Gerard Walschap, De verloren zoon, Elsevier Manteau,
Antwerpen/Amsterdam, 1981, 189 pp., BF. 345.
Bij Elsevier Manteau verscheen een herdruk van deze voor het eerst in 1958
gepubliceerde roman, waarin Walschap in de allegorische uitwerking en de
transpositie van de parabel van de Palestijnse verloren zoon naar Vlaanderen (naar
Londerzeel om precies te zijn) de tegenstelling geloof - vrijzinnigheid en de triomf
van dit laatste beschrijft.
Het boek is een sterk autobiografisch verslag van de manier waarop de auteur zijn
geloofscrisis heeft opgelost. In Gad, de verloren zoon, kan men thans de voorloper
zien van de latere ‘heilige’ Jan Mus (een roman uit 1979). Deze apologie van de
verloren zoon is zeker geen hoogtepunt uit Walschaps oeuvre.
J. Gerits
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Theater
Jan Knopf, Brecht-Handbuch. Theater. Eine Ästhetik der Widersprüche,
J.B. Metzler, Stuttgart, 1980, 488 pp., DM. 48.
Een Brecht-omnibus (alles over Brechts drama en theater is erin aan te treffen, maar
het is ook voor iedereen bedoeld en niet enkel de fans of de kenners) als (nauwelijks
voorlopig te noemen) inventaris van het weten en interpreteren om Brecht, in de
vorm van een oeuvre-lexicon. Methodisch is het chronologisch opgevat (produktieresp. publikatiedatum), opgedeeld in twee grote gebieden: de dramatische teksten
en de theoretische geschriften. Bij ieder van de tekst-lemmata zijn diverse
subbehandelingen opgenomen die variëren tussen tekstgeschiedenis, varianten,
publikatiegeschiedenis, interpretatie, receptie, opvoeringsgeschiedenis. Het resultaat
is veel meer dan een conjunctuurgevoelig boek, zo dat bij Brecht in het Westen al
mogelijk was. Niet alleen is de gecondenseerde wijze waarop S. het universele weten
m.b.t. Brecht beheerst en uitschrijft, functioneel én imponerend, vooral toch is de
aanwezigheid van de eigen verwerkingsstandpunten op diverse zienswijzen (zonder
te polemiseren) enorm volledig én belangrijk. Tussen de paragrafen door kan je de
visie opdelven dat de politieke betekenis van Brecht niet bepaalbaar is zonder het
eigen recht van de esthetische vernieuwer te onderscheiden (én vice versa) en dat is
een aspect dat de objectivering van Brechts oeuvre en de commentaar op Brecht voor
het eerst haalbaar stelt. Door deze zowel encyclopedische als personalistische
standpunten in de opzet van het boek is een resultaat ontstaan dat grote delen van de
toegankelijke Brechtliteratuur overbodig maakt. Onmisbaar dus.
C. Tindemans

Olof Lagercrantz, Strindberg, Insel, Frankfurt, 1980, 587 pp., DM. 38.
John Ward, The Social and Religious Plays of Strindberg, The Athlone
Press, London, 1980, 337 pp., £15.
De grote verdienste van O. Lagencrantz' bio-monografie bestaat erin dat S. nauwelijks
geloof hecht aan wat Strindberg zelf aan informatie over zijn leven heeft
neergeschreven (terwijl de gangbare mening deze ‘documenten’ gretig en lichtgelovig
opspoort in zijn verbeeldingsoeuvre). Geleidelijk pelt S., hem op elk moment als één
monumentale eenheid behoudend, alle kenmerken te voorschijn die een (nieuw)portret
opleveren dat van het vigerende vrij grondig verschilt. Dat houdt dan ook in dat de
‘leugenachtigheid’ van zijn bekentenissen wel in het oeuvre geïntegreerd wordt als
een aparte, tot nog toe verwaarloosde creatieve procedure waarin paranoia,
grootheidswaanzin, occultisme, telepathisch vermogen, psychopathologische structuur
(doorgaans als privé behandeld) mede de componenten van een auteurs-ego en
-potentie inhouden. Het leven als het grootste literaire produkt. De (ook al
gebruikelijke) karakteristieken van misogynie, perversiteit, moedereros kunnen dan
opgenomen in een nog altijd heel ongewoon maar vanuit intieme logica ‘sluitend’
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geheel dat m.i. voortaan de visie heroriënteren moet. Terwijl J. Ward nog wel het
autobiografische deel van Strindbergs oeuvre geloof blijft schenken, is ook hij toch
op zoek naar een interpretatiesleutel die niet de fragmenten respecteert maar de
integraliteit op het oog heeft. Al lijkt mij de bewustheid waarmee Strindberg
Kierkegaard, Schopenhauer, Swedenborg vooral, Nietzsche beslist ook voor zijn
werk gebruikt zou hebben, mateloos overdreven, nauwelijks aantoonbaar dan via
waaghalzige suggestie, Ward weet in elk geval voor deze ‘spirituele’ aspecten meer
dan gerechtvaardigde aandacht te vragen en waarde op te eisen en daarom is deze
monografie, vergeleken bij wat er Angelsaksisch over Strindberg beschikbaar is, erg
te waarderen. Bij alle begrijpelijke beperktheid is daarom ook het hoofdstuk over de
invloed die van Strindberg op het (met name Angelsaksische maar veel ruimer nog
hét) werelddrama is uitgegaan, overtuigend, terwijl de wat eenzijdig-ideële analyse
van Strindbergs integrale

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

89
oeuvre opruimt met de mystificatie en onbegrijpelijkheid die er al te vaak wat
moedeloos worden ingelegd.
C. Tindemans

Wigand Lange, Theater in Deutschland nach 1945. Zur Theaterpolitik der
amerikanischen Besatzungsbehörden, Peter Lang,
Frankfurt/Bern/Cirencester, 1980, 775 pp., sFr 119.
De theatersectie van de cultuurafdeling van het Amerikaanse bezettingsleger heeft
van het theater gebruik willen maken om de denazificering door te voeren, tot deze
goedbedoelende maar slechtgeleide lieden zelf door de uitgevaardigde
koude-oorlog-richtlijnen in de rug werden aangevallen. Dat althans is het verhaal
dat deze dissertant, met veel materiaal uit totnogtoe onontgonnen bronnen maar ook
zo lang uitgevallen omdat hij zijn thesis eindeloos herhaalt, hier uit schrijft.
Kenmerkend is S. 's onvoorwaardelijk bijtreden van de DDR-interpretatie m.b.t. de
oorzaak en de aard van het nazisme, daardoor toch te betweterig ieders beschouwing
kortsluitend met een opiniërende demonstratie van het
al-dan-niet-in-overeenstemming-zijn met de eng-marxistische visie. Het materiaal
houdt uiteraard stand; de behandeling is doctrinairnaïef, met bv ook een irrationele
aversie t.o. gezin- en generatieproblemen. Het individu blijft zonder enige aandacht,
enkel het systeem krijgt belangstelling.
C. Tindemans

Slawomir Mrozek, Tango und andere Stücke, R. Piper, München, 1980,
253 pp.
In dit 1e van op 4 bedoelde banden die het verzameld drama van de Poolse outsider
S. Mrozek (o1929) brengen, staan de teksten geschreven tussen 1958 en 1964, dus
na de dooi van 1956. Het zijn de eenakters Polizei, Auf hoher See, Karol, Striptease
en Eine wundersame Nacht, en het volle stuk Tango. Mrozek is een spotgenie die
anti-systeem-verbeelding strooit en het anti-cli-
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ché als eigen watermerk hanteert; alles is grotesk, satirisch, parabolisch, het
binnenstebuitenkeren van een ervaarbare werkelijkheid, echt niet uitsluitend gericht
tegen zijn eigen totalitaire verleden maar duidelijk tegen onze eigen vergroeiingen
ook. Lekker theater, pittige dialoog, tongue-in-cheek-thematiek. Geduldig uitkijken
naar de 3 komende delen.
C. Tindemans

Michael Mullin - Karen Morris Muriello (eds), Theatre at
Stratford-upon-Avon. A Catalogus-Index to Productions of the Shakespeare
Memorial/Royal Shakespeare Theatre, 1879-1978, Greenwood Press,
Westport, Conn.-London, 1980, 2 vols, 1.038 pp., $37,25.
Geduld en zorgvuldigheid onderscheiden dit computerinstrumentarium dat het
repertoire van het Shakespearetheater te Stratford ter onderzoek aanbiedt. Welke
dramateksten van welke auteurs door welke regisseurs met welke auteurs, scenografen,
lichtontwerpers en welke critici werden geproduceerd staat hier allemaal in
exhaustieve lijsten afgedrukt als een basisreferentie die modelkarakter aanneemt.
Wat in het archief verborgen ligt, wordt hier geëxpliciteerd. Dergelijk methodisch
hulpmiddel, dat pas gefundeerd onderzoek mogelijk maakt, is een overtuigend
argument voor de wenselijkheid, zoniet verplichting de theaterprodukties in
dossiervorm te archivaliseren; door dit werkmiddel wordt de optekening van de
evenementen toegankelijk gemaakt voor structurele analyse waarmee het
toevalligheidskarakter van een seizoen wordt opgeheven en een fundering van het
tijdsactuele gehalte van de continuïteit in de repertoriëring haalbaar. Waarmee tevens
de zin van enig historisch onderzoek ook voor de actualiteit verantwoord wordt.
C. Tindemans

Charles Nicholl, The Chemical Theatre, Routledge & Kegan Paul, London,
1980, 292 pp., £13,50.
Met imponerende comparatistische kennis van de geschiedenis, de aard, de
ontwikkeling, de internationale varianten en constanten, de afwijkingen en de invloed
van de alchemie tracht S. aan te tonen dat de opvattingen, de ideeën en de terminologie
van deze magisch-metafysische theorie en praktijk zijn aan te treffen in de dramatische
verbeelding van de Elizabethaanse tijd. Zijn speurzin haalt niet enkel allusies en
refertes te voorschijn uit B. Jonson (The Alchemist) en J. Donne, maar, met King
Lear als paradigma, tracht hij aan te tonen dat het hele verhaal met alle implicaties
een concreet-narratieve ontwikkeling is van het fundamentele alchemistische
procesdenken. Zoals de analyse en interpretatie verloopt, valt ze overtuigend uit; of
daarmee het denken van Shakespeare inderdaad nauwkeurig wordt weergegeven,
valt nochtans niet uit te maken. Ondertussen is over een duidelijk aanwezig
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motievenschema een niet te verwaarlozen informatiegeheel ter beschikking gekomen
dat in de Shakespeare-exegese niet met skepsis alleen is weg te schrappen.
C. Tindemans

John Osborne (Hrsg.), Die Meininger. Texte zur Rezeption, Max Niemeyer,
Tübingen, 1980, 206 pp., DM. 14,80.
De ‘Meininger’ (1874-90), de privé-theater-troep van hertog Georg II van Meiningen,
is medeverantwoordelijk voor het ontstaan van het gefundeerde vak van regisseur
in het moderne theater. Uit de kunsthistorische obsessie van een hertog die in de
politieke realiteit ontmacht werd en in de artistieke een nieuw slag autonomie vestigde,
heeft zich nagenoeg meteen een eigen tendens in het theater ontwikkeld. De Britse
historicus van de overgangstijd tussen de 19e en 20e eeuwse tendenzen heeft van de
eigentijdse receptie van de vele internationale gastbeurten van dit gezelschap (bv
Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Brussel) een selectie gemaakt die het voor en
tegen van de critici documenteert. De bundel is chronologisch gerangschikt en bevat
niet enkel de eigen Duitse verwerking maar grasduint ook in de buitenlandse (Brits,
Russisch, Belgisch; in Frankrijk traden de Meininger
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nooit op). Belangrijke begeleiding van een historisch fenomeen.
C. Tindemans

Erwin Piscator, Theater. Film. Politik. Ausgewählte Schriften,
Henschelverlag, Berlin, 1980, 510 pp., DDR M 25.
Sedert in 1968 dezelfde uitgeverij in 2 banden het verzamelde schrijfwerk van de
baanbrekende regisseur E. Piscator in druk liet verschijnen, is vrij veel en belangrijk
nieuw publicistisch gelegenheidswerk beschikbaar gekomen. Piscator, die altijd al
een vervolg had willen schrijven op zijn Das politische Theater (1929) heeft daartoe
een aantal notities opgetekend die hier thans mee opgenomen zijn samen met
contextuele teksten die de nieuw ontdekte deelteksten helpen te verklaren. Verder is
er ook heel wat m.b.t. zijn activiteit bij de internationale revolutionaire theaterbond
en in de Dramatic Workshop tijdens zijn VSA-exiel. Zowel aanvulling op het
bestaande oeuvre als zelfstandige publikatie die een nieuwe generatie kan introduceren
in een belangrijk tijdperk en figuur van het moderne theater.
C. Tindemans

Irmgard Pflüger, Theaterkritik in der Weimarer Republik. Leitvorstellungen
vom Drama in der Theaterkritik der 20er Jahre: Berlin und Wien, P. Lang,
Frankfurt/Bern, 1981, 199 pp. sFr. 48.
Bij alle hootstaand gehalte van de theaterkritiek in Berlijn resp. Wenen tijdens de
jaren 20 treft de uitgebreide en constante afwijzing van de eigentijdse dramatiek,
inclusief de opvoeringstendenzen. S. gaat eerst gedetailleerd na welke kijk de heren
hebben gehad op de institutie en de organisatie van het theater en toont aan dat ze
voor de gewijzigde (commerciële) omstandigheden geen oog en geen wil hebben
bezeten. Ook in het corpus van normen en maatstaven blijken ze een gesloten,
analytisch drama met progressieve, lineaire handeling en consistente,
ontwikkelingsgeschikte karakters voor te staan terwijl het nieuwe drama met een
gebroken, open en epische handeling experimenteerde op basis van fragmentaire
personages die dan nog vaak ideologie- of symboolgebonden eigenschappen
vertoonden. De discrepantie tussen de veranderingsintenties van het theater en de
starre-code-voorkeur van de critici achterhaalt S. als het doorwerken van een opleiding
en vorming op de middelbare school en van vooral de
Scherer-Schmidt-universiteitsinvloed met G. Freytag als wetgever van het drama,
met een Oostenrijks variant in M. Carriere en diens esthetisch-immobiel idealisme.
Met deze diepere argumenten voor een historische theater- en kritiekpraktijk schakelt
S. deze tak van artistieke receptieverwerking meteen in een breder cultuursociologisch
patroon in.
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C. Tindemans

Puppentheater international - International Puppet Theatre, Henschel,
Berlin, 1980, 124 pp., 97 Abb., DDR M 28.
Omdat UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) 50 jaar bestaat, is dit
feestboek uitgebracht. Het is het gebruikelijke blije album met lieve woorden (S.
Obraszow), wat diepere gedachten (H. Jurkowski) en lange lijsten van samenkomsten,
nationale centra, musea en bestuursleden. Het verrassendkleine aantal illustratieve
poppen (als modellen of in samenspel) geeft toch nog iets aan van de evolutie in
opvatting en uitvoering tijdens deze halve eeuw.
C. Tindemans

Wilhelm Reinking, Spiel und Form. Werkstattbericht eines Bühnenbildners
zum Gestaltwandel der Szene in den zwanziger und dreissiger Jahren, H.
Christians Vlg, Hamburg, 1979, 326 pp., DM. 48.
Van bescheiden atelierverhaal (van de architectuur naar de scenografie tussen 1924
en 1974) breidt zich dit levensbericht uit naar de eigen geschiedenis van het
ruimteconcept van een decoratief kaderbeeld naar autonome tekenstructuur van een
handelingsplaats dat niet de personages simpel bege-
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leidt maar mede hun aard, gedrag en interactie bepaalt, essentieel aspect is in het
proces van de betekenistoekenning van de theatertoeschouwer. Het bijzondere en
pikante in dit verhaal is dat vakkundige ontwikkelingsrecepten hand in hand gaan
met theaterprincipiële precepten. Zich op de achtergrond houdend en zo de
gereputeerde namen van de grote regisseurs (van J. Fehling tot G. Gründgens)
respecterend, schrijft S. niettemin de diepere voorwaarden en behoeften neer die het
wezen van het theater over een conjunctuurtijd heen hebben geholpen. Ook technisch
houdt hij niets terug van de inventieve avonturen. Zijn professionele activiteit heeft
gestalte gekregen in zo beroemde experimenten als de Krolloper, het
Schiffbauerdammtheater, de Volksbühne, de M. Reinhardt-scènes allemaal te Berlijn,
ook de Salzburger Festspiele; na 1933 overleeft hij in film en opera, na 1945 zit hij
bij de grote opera, internationaal. Meer dan een aanvulling bij de nog altijd
ongeschreven geschiedenis van het theater in de Weimartijd, dienen de foto's en
schetsen niet tot de evocatie van de overjaarse glorie maar als conceptueel argument
van een beminnelijk man die in het bewustzijn mede het huidige theater in zijn
vormgeving en potentiële inhoud mogelijk te hebben gemaakt, thans daarvan de
nuchtere notariële acten ter beschikking stelt.
C. Tindemans

Neil Rhodes, Elizabethan Grotesque, Routledge & Kegan Paul, London,
1980, 207 pp., £12,50.
Deze beknopte studie tracht weliswaar een fundamenteel andere benadering van het
begrip ‘grotesk’ (los van de plastische kunsten, op Bosch en Breugel na; taalgebruik
dat metaforisch de lichaamsfuncties hanteert en satirische attitude en intentie
vertegenwoordigt) als idiomatisch voor woordkunst en gebonden aan het laatste
decennium van de 16e en het eerste van de 17e eeuw op te leggen, maar blijft toch
vooral geldig in het aantonen van de invloed die de satiriserende journalistenstijl in
proza heeft uitgeoefend op het nieuwe drama dat zich
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van het historische thema afwendde en de actuele stadservaring van een nieuwe
generatie opzocht. S.'s lieveling is Th. Nashe en het is weldadig deze verwaarloosde
figuur hier vastgehouden te vinden in zijn bepalende kenmerken. De door hem (in
navolging toch wel van Aretino) op gang gebrachte stijl treft S. dan aan in mindere
maar conjunctureel belangrijke auteurs als Th. Dekker en Th. Middleton om de
bekroning, tevens het einde, van deze stijltrend bij W. Shakespeare (de
Fallstaff-stukken) en B. Jonson (Bartholomew Fair) keurig te analyseren.
C. Tindemans

Norman Sanders, Richard Southern, T.W. Craik, Lois Potter, The ‘Revels’
History of Drama in English. Vol. II: 1500-1676, Methuen, London, 1980,
290 pp., £22,75.
Gamini Salgado, Englisch Drama. A Critical Introduction, Edward Arnold,
London, 1980, 234 pp., £11,50, pb. £4,95.
Christian W. Thomsen, Das englische Theater der Gegenwart, A. Bagel,
Düsseldorf, 1980, 330 pp. + Bildteil, DM. 48.
De zorg voor oordeel en presentatie wordt er, nu de Revels geschiedenis stilaan haar
voltooiing nadert, niet minder om. Sociaal-historische context (die de
gemeenschapsspelen ziet en doet evolueren tot geprivatiseerde beroepsgezelschappen),
theater-historische opvoeringspraktijk (van specifieke theaterruimten, speeltechniek,
tekstconventie tot receptiemechanismen), gezelschapsgeschiedenis (herkomst,
institutievorm, repertoire, stijlvariatie) en tekstgeschiedenis (van allegorie en moraliteit
als autochtone vormen over italianiserende importadaptatie naar de aanvang van de
Elizabethaanse autonomie) staan er zakelijk en helder naast elkaar in nuchtere feiten
en vervolgens in de analyse van de structurele constructie van het theater in
samenhang met een veranderende maatschappij, met telkens nuttige
verwijsbibliografie. Salgado voert de vertrouwde vogelvlucht uit. Hij selecteert
volgens zowel historische hoogtepunten als persoonlijke klemtoondrang, opgesierd
met subjectieve uitspraken; de syncretische kracht van zijn beoordeling valt op voor
de 18e tot de 20e eeuw waar hij de overvloed in scherpe schetsen opvangt. Thomsen
richt zich willens op het theater van de jaren 60 en 70: subsidiepolitiek, Londense
West End, regionale uitbouw, groepstheater, acteurs, auteurspositie, syndicalisering,
publiek. In weldoende hoofdstukken weidt hij uit in een no-nonsense-stijl over de
media-invloed, de architectuur, de socialiserende intentie (A. Wesker, E. Bond bv
als boegbeelden), de Brecht-varianten en de Artaudianen, om sierlijk met P. Brook
en C. Marowitz een beeld af te ronden dat zich met opzet niet bij de Fringe ophoudt.
Informatiegehalte en historiserende beoordeling vallen samen tot een belangrijke
commentaar van de net voorbije periode die de voorwaarden en de processen van de
huidige heeft gedetermineerd.
C. Tindemans
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Karl Siebig, ‘Ich geh' mit dem Jahrhundert mit’. Ernst Busch. Eine
Dokumentation, Rowohlt Reinbek, 1980, 267 pp., DM. 16.
Renate Waack, Wolfgang Heinz. Denken. Handeln. Kämpfen,
Henschelverlag, Berlin, 1980, 208 pp., 125 Abb., DDR M 35.
Curt Bois, Zu wahr, um schön zu sein, Henschelverlag, Berlin, 1980, 164
pp., 210 Abb., DDR M 22.
E. Busch (1900-80), de belichaming van de Duitse ‘rode’ acteur, zanger van
communistische strijdliederen, Brecht-vaandeldrager, krijgt, n.a.v. een tv-film, een
biografisch-analytische doorlichting zonder al te sterke interpretatie naar
achtergronden en motivatie; weliswaar geen monument, maar een
functioneel-reconstruerend portret van menselijke drijfveren achter een
symboolfunctie, nuchter, detailrijk, afstandelijk. W. Heinz (o1900), DDR-acteur,
regisseur, theaterleider (Deutsches Theater Berlijn) legt een wat vroegtijdig testament
neer waarin zijn artistieke loopbaan (o.m. de emigrantentijd te Zürich)
partijdig-ideologisch breed uitgetekend wordt maar ook zijn vele opstellen over de
eigen arbeid in dienst van een idee-ideaal zijn pertinente getuigenissen van een
theaterwil die artisticiteit en levenshorizon structureel hebben verenigd. C. Bois
(o1901) is een Duits acteur, net niet
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helemaal topvedette maar een type-steun-basisfiguur die voorstellingen mede wist
te doen kantelen in de verlangde interpretatierichting, een ‘vakman’ in de betere
betekenis. Hij babbelt hier prettig in de legendarische Berlijnse toon van enfant
terrible en levenscabarettist waarmee hij zowel een nuchtere professionaliteit als een
geldige obsessie innemend vol schalkse lachjes tot inzicht verheft, waarbij de
anecdotische snapshots en rolfoto's een meer dan enkel illustratieve bijdrage
vertegenwoordigen.
C. Tindemans

Spectaculum 32, Surhkamp, Frankfurt, 1980, 294 pp., DM. 20,
Erwin Sylvanus, Stücke, Suhrkamp, Frankfurt, 1980, 204 pp., DM. 18.
Bodo Kirchhoff, Body-Building, Suhrkamp, Frankfurt, 1980, 161 pp.,
DM. 7.
Spectaculum 32 bevat Th. Bernhards meest recente dramatekst Vor dem Ruhestand,
een sterk personagestratageem vol subversieve taligheid en gedragsconfrontaties, en
het debuut van K. Pohl, Da nahm der Himmel auch die Frau, een duel tussen een
oudere overheidsfiguur en windstreekloze studentin die elkaar politiek en erotisch
verkennen maar er enkel de doodservaring aan overhouden; beide teksten worden
begeleid door een net-niet-surrealistische schets van B. Brecht (Der Bettler oder Der
tote Hund, 1919), een dialectstuk van M. Fleisser (Der starke Stamm, 1945) waarin
de huidige Beierse tekstschool al herkenbaar wordt, en H.H. Jahnn (Die Trümmer
des Gewissens, 1961) een al te hevig met gebeurtenissen opgevuld
kernenergieprobleemstuk dat wel de huidige verontrusting vooruitdenkt maar
dramatisch verongelukt is. E. Sylvanus (Korczak und die Kinder, 1957; Jan Palach,
1971; Sanssouci, 1973, over Tucholsky; Victor Jarai, 1979 imponeert door
geconcentreerde verontwaardiging en thematische gevoeligheid; dramatisch is hij af
en toe zelfs vernieuwend maar tevens erg ongelijk, ja onevenwichtig, meer document
van huidig bewustzijnsreliëf dan van dramatisch vermogen. B. Kirchhoff (o1948)
schrijft Body-Building uit als verhaal, als drama en als essay, met telkens wisselende
accenten als gevolg van genrewetten. De dramatische tekst is een (letterlijke én
metaforische) weer-spiegeling van de arbeid van de literator; zoals een body-builder
zijn lichaam construeert uit reeds aanwezige voorwaarden, zo construeert de auteur
(tegelijk ook de verbeeldingsarbeid van de personages) via taaltekens: de auteur als
compositor, niet als creator. De theorie lijkt me geforceerd, de tekst is steengoed,
sfeervol, sterk verwoordend, dreigend, akelig, roltechnisch geraffineerd, interactioneel
met gewiekste dosering.
C. Tindemans
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Ursula Spreckelsen, Die Konzeption ‘Family Life’ im zeitgenössischen
englischen Drama, Peter Lang, Frankfurt/Bern, 1980, 268 pp., sFr 43.
Deze thematologische dissertatie gaat in een dozijn recente Britse toneelstukken (van
J.B. Priestley, A. Wesker, G. Cooper, E. Bond, H. Pinter, J. Hopkins, D. Pinner, P.
Nichols, D. Storey, D. Mercer, J. Mortimer en P. Terson) na hoe de gezinsgegevens
geprogrammeerd en geportretteerd staan. Een gamma van polaire opposities
(gezonde/bedreigde, spanning, rollenspel) komt eruit die vervolgens, maar toch wel
iets te automatisch, tot grondoriënteringen gereduceerd worden (contactloosheid,
communicatiemoeilijkheden, autonomiewens, dominantietendensen). Wat beperkt
in omvang en straal is een slothoofdstuk dat naar de structurele verantwoording zoekt
en die in de deïndividualisering door de roldwang vindt, waar zich bovendien ook
een esthetisch concept van realiteitsopvatting en spraakstijl bij aansluit.
C. Tindemans

Gheorghe Stanomir, Die rumänische Dramatik nach 1945. Versuch einer
Standortbestimmung und ästhetischen Wertung, Peter Lang,
Frankfurt/Bern, 1979, 304 pp., sFr. 50.
Wat deze Roemeense emigrant over de communistisch-geïnspireerde dramatiek se-
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dert 1945 schrijft, is uiteraard voor mij niet te controleren. Alle aandacht gaat dus
naar de gehanteerde criteria en de wijze waarop hij tot het formuleren van oordelen
komt. In 4 principiële afdelingen gaat hij erg detaillerend na welke doctrinaire
aandachtspunten werden opgelegd en wat daar is uitgekomen: het actuele
revolutiedrama, het ideëel-anticiperende historische drama, het moderne
amusementsstuk, het existentiële sociale drama in de actualiteit; als richtauteurs
treden op A. Baranga, M. Sorescu, I. Baiesu, A. Mirodan en T. Popovici, telkens
omringd met een stel of plichtbewuste regiemauteurs of listige dissidenten. De vaak
ingehouden woede van de auteur maakte het wel eens moeilijk te onderscheiden
tussen wetenschappelijke commentaar en levenscontext. Een groot deel van de editie
wordt ingenomen door een uitvoerige bibliografie (in Roemeense maar ook in
anderstalige edities) die het mogelijk maakt zowel de(deel)vertalingen na te gaan als
de dramahistorische begeleiding te raadplegen.
C. Tindemans

John Tulloch, Chekhov. A Structuralist Study, Macmillan, London, 1980,
225 pp., £15.
A. Tsjechows leven werd op gelijke wijze besteed aan zijn praktisch leven als arts
en zijn ideeënleven als auteur. S. 's strategie bestaat erin Tsjechows oeuvre te
benaderen vanuit de historisch-idealistische positie van een sociaalbewust dokter
die, in tegenstelling tot het wanhoops- en tragediesyndroom, de tijdgenoot plaatst in
een gezond perspectief en de sociale filosofie van de vakman projecteert als de
auctoriële intentie van de literaire analist. Deze studie is, met sociologisch jargon
topzwaar, wellicht toch te eenzijdig-‘simpel’ om de literairhistorische energie van
Tsjechow rimpelloos te verklaren, vooral bij zijn op zich gunstige hang naar typologie.
De zonder twijfel schitterende analyses van bepaalde personages (bv Versjinin in
De drie zusters, Lopakhin en Trofimow in De kersentuin) vernieuwen echter de
Tsjechow-kennis aanzienlijk. Waarom echter ‘structuralistisch’? S. plaatst zich in
het spoor van L. Goldmann en gebruikt de methode enkel terminologisch als
onderzoek naar de vorm van de signifié; het modieuze adjectief kan echter de
relevant-nieuwe lectuurwaarde niet aantasten.
C. Tindemans

Georg-Michael Schulz, Die Überwindung der Barbarei. Johann Elias
Schlegels Trauerspiele, M. Niemeyer, Tübingen, 1980, 130 pp., DM. 38.
In de reeds vrij grondige analyse van het Aufklärungsdrama tracht deze studie enige
correcties aan te brengen die zowel het individuele interpretatiebeeld van J.E. Schlegel
raken als dat ze de algemene geestesinhoudelijke aspecten van de literaire en
maatschappelijke periodencontext nieuwere gegevens ontlokken en toevoegen. Met
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een close-reading-techniek disseceert S. de mythologische en historische drama's en
hij weet de stelling overtuigend te maken dat juist Schlegel de toenadering tot de
Griekse antieke inspiratie heeft gezocht, een andere benadering van Shakespeare op
gang heeft gebracht en het begrip van het humaniteitsdenken sterk heeft bevorderd
door de idee van de ‘held’ te problematiseren. Dit alles plaatst hem chronologisch
een eind vóór Herder en diens invloed op het historische drama; bovendien is de
door hem geprefereerde vormgeving van het treurspel niet zonder dit nieuwe
begripsdenken m.b.t. het verschijnsel geschiedenis te verklaren. Ethisch
progressiviteitsdenken schakelt potentieel het burgerlijk-sociale progressiedenken
uit.
C. Tindemans

Spectaculum 33, Suhrkamp, Frankfurt, 1980, 324 pp., DM. 20.
De teksteditie van 4 recente Duitstalige dramateksten (M. Frisch, Triptychon; H.
Müller, Die Hamletmaschine; B. Strauss, Gross und klein; P. Weiss, ‘die Ermittlung)
is niet zondermeer een conjunctuureel bepaalde herdruk; hier ligt de
voorlopig-definitieve versie na de vele
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toetsingen op de scène zelf in de voorstellingenreeksen. Diverse essayisten hebben
er commentaar bijgevoegd die onstaansachtergrond, structurele kenmerken en
subjectieve betekenis inhoudt. 4 belangrijke teksten komen zo tegen gunstige prijs
ter beschikking.
C. Tindemans

Film
I. Bergman, Het Slangenei, A.W. Bruna, Utrecht, 1980, 315 pp.
I. Bergman, Dans van de Marionetten, A.W. Bruna, Utrecht, 1981, 127 pp.
Het hoeft eigenlijk niet zo zeer te verbazen dat een Nederlandse uitgeverij steevast
de draaiboeken van een filmer als I. Bergman uitbrengt. Het sukses van deze cineast
verklaart niet alles (de draaiboeken van bijv. Fellini worden niet regelmatig in het
Nederlands vertaald)! De leesbaarheid van deze teksten is, dat moet toegegeven
worden, erg groot. In de eerste plaats omdat Bergmans zelf zijn films ontwerpt als
een soort leesteksten - het zijn dus geen echte draaiboeken, met technische
beschrijvingen, enz. Het zijn sterke verhalen, dramatische situaties en veel snedige
dialogen. Bij het lezen van deze teksten viel mij ook op hoe weinig ik het beeld miste
(dit bij de teksten van de films die ik niet gezien heb), hoe weinig ook de tekst bij
mij (voor de geziene films) filmbeelden opnieuw in herinnering bracht. Natuurlijk
kon ik een en ander aanvullen door de krachtige vertolkingen die ik mij uit
Bergman-films herinnerde, maar voor het overige zit (bijna) alles reeds in de tekst.
Dit zegt een en ander ook over het talent van Bergman... In de eerste bundeling treft
men, naast ‘Het Slangenei’, ‘Het uur van de Wolf’, ‘Een Passie’, ‘Beroering’, en
‘Schreeuw zonder Antwoord’.
Eric de Kuyper

T. Brasch, Engel aus Eisen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1981, 245 pp.,
DM. 12.
T. Achternbusch, Der Neger Erwin, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1981,
102 pp., DM. 16.
J. Giono, Oeuvres Cinématographiques, 1938-1959, Ed. Gallimard/Cahiers
du Cinéma, Paris, 1980, 309 pp.
Nu de markantste Duitse films door filmmakers gemaakt worden die voornamelijk
in de literatuur actief zijn, is het maar vanzelfsprekend dat naast de film ook telkens
‘teksten bij de film’ verschijnen. Men kan in het geval van Brasch en Achternbusch
inderdaad moeilijk van klassieke scripten of draaiboeken spreken; bij Achternbusch
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is het een min of meer doorlopende tekst, bij Brasch zijn het dialogen opgevolgd
door teksten rond het thema. In beide gevallen veel foto's; Der Neger Erwin wordt
vergezeld van heel wat kleurenfoto's. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat
dit allemaal een beetje te veel eer is voor deze auteurs... De Franse schrijver Jean
Giono (gestorven in 1970) heeft steeds een nauwe betrekking gehad tot de film. In
deze eerste bundeling - voor het grootste gedeelte onuitgegeven teksten- werden
draaiboeken opgenomen voor films die meestal nooit tot stand kwamen. Het is een
eigen bewerking van zijn roman Le Chant du Monde, en nog een drietal andere
filmprojecten, waarin de thematiek van de romancier tot uiting komt en ook het feit
dat Giono in feite een ongelukkige verhouding heeft gehad tot het medium, dat hem
sterk aantrok, of in een verkeerde periode voor de film heeft moeten werken. Een
tweede deel volgt.
Eric de Kuyper
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binnenkant achterplat

Personalia
Dr. Ludo Abicht, geboren 1936. Behaalde het doctoraat Germaanse talen aan de
Universiteit van Cincinatti, VSA, met een studie over Der Prager Kreiz. Verbonden
aan het Instituut voor Marxistische Vorming, Brussel.
Adres: Jules Moretuslei 94, B - 2610 Wilrijk.
Dr. Eric de Kuyper, geboren 1942. Studeerde theaterwetenschappen (IAD en RITCS),
filosofie en communicatiewetenschappen (VUB, Brussel). Studeerde aan de Ecole
Pratique des Hautes Etudes Sociales te Parijs (A.J. Greimas), promoveerde er 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 KU Nijmegen. Doceert er
filmnarratologie, alsook aan de Universiteit te Amsterdam.
Adres: Bijleveldsingel 73, NL - 6521 AP Nijmegen.
Jo F. Du Bois s.j., geboren 1925. Licentiaat klassieke filologie, filosofie en theologie.
Beheerder Middelheim Promotors, lid AICA. Hoofdredacteur van Streven.
Adres: Sanderusstraat 5, B - 2000 Antwerpen.
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.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie. Medewerker van ‘De
Nieuwe’, ‘Dietsche Warande & Belfort’, ‘De Vlaamse Gids’; leraar.
Adres: Waalhofstraat 52, B - 2100 Deurne.
Robrecht Michiels, geboren 1933. Licentiaat filosofie en Germaanse filologie.
Studeerde theologie aan het Groot Seminarie in Mechelen en behaalde het doctoraat
in de theologie aan de KU Leuven. Prof. synoptici en fundamentele theologie aan
het Centrum voor Kerkelijke Studiën te Leuven. Publiceerde o.a. ‘Openbaring en
Belofte’, ‘Een Mens om nooit te vergeten’, ‘Een vreemd vertrouwd gezicht’ en ook
artikelen in verschillende tijdschriften.
Adres: Platte-Lostraat 71, bus 12, B - 3200 Kessel-Lo.
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.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit Gent, promoveerde in 1966. Is docent theaterwetenschap aan de
Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B - 2520 Edegem.
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Daniel Berrigan, een profeet staat terecht
Paul Begheyn
‘Vandaag worden we gered door onze geest niet langer te laten berusten in de
bestaande wanorde. Geestelijk leven heeft altijd een vermogen tot offer
ingehouden. In een maatschappij als de onze kan geestelijk leven slechts
revolutionair leven betekenen’. Dit citaat van de Italiaanse schrijver Ignazio
Silone gebruikte Daniel Berrigan als motto in een brief die hij in juli j.l. stuurde
aan een vriend in Nederland en waarin hij zeer realistisch aankeek tegen het
vonnis dat hem en de andere leden van de Plowshare Eight (Ploegschaar Acht) te
wachten stond. ‘Een aangeboren blindheid en rancune jegens ons heeft Zijne
Edelachtbare van meet af aan gekenmerkt. Dat liet hij nogal openlijk merken,
niet alleen in de rechtszaal, maar ook in een reeks van wat je alleen maar
karakteriseren kunt als haat-brieven, die hij schreef terwijl onze zaak nog steeds
hangende was. Het lijkt ironisch dat, nu ik zestig wordt, de gevangenis een goede
keuze is. Ik vermoed dat oude honden niet gemakkelijk nieuwe kunstjes leren.
Dat levert misschien een aanwijzing op voor het gedrag van niet alleen degenen
die bommen maken, maar ook van hen die bommen in elkaar slaan. Van al
degenen die na ons acties ondernamen, in Texas, Californië en New York, zijn
wij de enigen die nog niet veroordeeld zijn’. Lang hoefde Berrigan echter niet
op zijn veroordeling te wachten. Op 28 juli kreeg hij het vonnis te horen: drie
tot tien jaar gevangenisstraf wegens inbraak, beschadiging en samenzwering.
De zware straf, zoals die ook elders in de Verenigde Staten wordt opgelegd,
duidt er volgens vredesactivisten op dat hun boodschap en hun volharding
ernstig genomen worden door de gerechtshoven.
Drie dagen na het vonnis vernietigde een hogere rechtbank het vonnis en stelde
borgtocht op betrekkelijk gemakkelijke voorwaarden voor voor degenen die tevoren
nog niet tegen borgtocht vrijgelaten waren geweest, en handhaafde de borgtocht bij
degenen aan wie deze al eerder geboden was. Zodoende konden Daniel Berrigan en
drie anderen op 31 juli de gevangenis weer verlaten. Inmiddels is men in hoger beroep
gegaan op
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grond van het feit dat de verdediging systematisch werd buitengesloten tijdens het
proces, dat werd voorgezeten door een rechter met de ironischerwijze onheilspellende
naam Salus. Momenteel wordt er over dit proces een speelfilm opgenomen, waarin
de rol van de rechter vertolkt wordt door Martin Sheen, hoofdrolspeler uit de befaamde
Apocalypse Now.
Om wie en wat ging het hier? De Ploegschaar Acht is een groep van acht personen,
die hun naam ontlenen aan de oud-testamentische heilsprofetie: ‘volken zullen hun
zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speerpunten tot snoeimessen. Geen
volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren zij niet meer’ (Jesaja
2,4; Micha 4,3). Behalve de jezuïet Daniel Berrigan maken van die groep deel uit
zijn broer Philip; een joodse theologiestudent van Yale University; een priester die
als missionaris in de Filippijnen en Brazilië gewerkt heeft, en een advocaat, beiden
uit Baltimore; een schrijver die in een armenwijk van New York werkt; een religieuze
die zich inzet voor gehandicapte kinderen in East Harlem; en een grootmoeder uit
Pittsburgh.
Op 9 september 1980 waren zij, na enkele dagen van gebed, om kwart voor zeven
's morgens de wapenfabriek van General Electric in King of Prussia (Pennsylvania)
binnengelopen, op weg naar een kamer waar vertrouwelijke blauwdrukken en
neuskegels van de Mark 12-A raket waren opgeborgen. De neuskegels bewerkten
zij met hamers en over de blauwdrukken goten zij hun eigen bloed uit, dat zij in
babyflessen hadden meegebracht. Vervolgens knielden zij neer in gebedshouding,
en zongen: ‘Ontwapen en leef! Ontwapen en leef!’ Bijna onmiddellijk stormden
bewakers en personeel de kamer binnen en zagen daar tot hun ontsteltenis de gedeukte
gouden neuskegels op tafel liggen, met daarnaast de blauwdrukken vol bloed. ‘Dat
was immers de werkelijke boodschap die ze te bieden hadden’, herinnert zich een
van de Acht later. Elk van de neuskegels was bestemd om een wapen te vervoeren
dat dertig maal sterker is dan de atoombom die Hiroshima vernietigde.
General Electric is het op vier na grootste bedrijf in de Verenigde Staten dat ‘levert’
aan het Ministerie van Defensie. Defensie besteedde in 1979 ruim twee miljard dollar
aan General Electric-produkten, d.w.z. bijna 10% van hun jaaromzet. Het bedrijf
leverde in hetzelfde jaar voor 101 miljoen dollar wapens aan landen met een dubieuze
reputatie op het gebied van mensenrechten. Maar daar heeft de gewone man of vrouw
die een mixer of stofzuiger van het merk G.E. aanschaft, weinig weet van.
De actie van de Ploegschaar Acht heeft tal van mensen getroffen door het
symbolisch karakter ervan. Een krant in Philadelphia plaatste de volgende
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ingezonden brief: ‘Zoals David gingen zij onze industrieel-militaire Goliaths binnen,
niet met granaten, niet met dynamiet, maar met het gereedschap van een timmerman,
een hamer, dat speciale werktuig van de Timmerman uit Nazaret, die zijn bloed gaf
voor het leven van de wereld. Daarom gaan zij de gevangenis in, en zij doen dat op
een geweldloze manier. Hun gevangenisleven wordt een priesterlijke daad, een
liturgie waarin zij hun lichamen laten beantwoorden aan hun woorden. Vraag je wat
de Berrigans aan het doen zijn? Zij zijn aan het proberen om door te dringen tot ons
geweten. Onze wapens van waanzin zijn een weg ten dode, niet ten leven. Onze God
gebiedt ons om het leven te kiezen’.
Belangrijker nog was de verklaring die de vice-provinciaal van de New Yorkse
jezuïeten uitgaf, nadat hem niet toegestaan was om getuige à décharge te zijn in de
zaak van de Ploegschaar Acht. ‘Ik herinner me een verschrikkelijke, ziekmakende
gebeurtenis van een aantal jaren geleden, toen een zieke man de Pietà van
Michelangelo in de Sint-Pieter met een hamer aanviel. Maar de hamers van de
Ploegschaar Acht hebben schade toegebracht aan iets dat daarvan het tegendeel is,
de Mark 12-A oorlogskop, een symbool van dood, haat en kolossale onmenselijkheid;
een aanvalswapen dat het evangelie parodieert: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doe dat een ander aan”. De schade van 28.000 dollar zou het Pentagon vier seconden
kunnen laten draaien of een achtste kunnen financieren van de weekends die de
president in Californië doorbrengt. Die schade maakt dus niet zo bar veel indruk op
mij’. Deze verklaring is met name van belang, omdat het veel kritiek op Berrigan
bij voorbaat onschadelijk maakte, met name van kerkelijke zijde, inclusief van
sommige van zijn medebroeders. ‘De jezuïeten van de Provincie van New York
hebben de voorrang gegeven aan twee belangrijke sociale kwesties: honger in de
wereld en bewapeningswedloop. Daniel Berrigan heeft van zijn Provincie de zending
gekregen voor het dienstwerk van vrede en voor de inzet tegen kernoorlog en
verspreiding en wapens’.

Jouw woord wordt in ons geboren (psalm 12)
Heer, je hebt gezegd
moord wordt gesmeed in het hart, dan
schiet het uit de schede: een woord
ontschiet - meer is niet nodig.
Janushoofdig, draait het hart, draait mee
met elke wind.
Heet of koud, het brandt: heet, koud
verziekt, gekronkeld,
onze vooruit-dan-maar betrouwbaarheid
Media maken ons gek, op muren
van spelonken beramen demonen
hun wetteloosheid kondigen aan
als jachtige dwergen
JOUW DWERGACHTIGE TOEKOMST
Stemmen, gekibbel van stemmen;
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ingewanden rommelend als riolen
kringloop van slijk
[beloften beloften]
En de grote zielsonthutsende
supermenselijke donderaars
spelen tot het uiterste
het spel dat jij nooit speelde Leugens! een theofanie van leugenaars
trekt teisterend de wereld binnen
Dan
als een kiem, onbelemmerd
teer als de pasgeborene
wordt jouw woord in ons geboren
O wees
ter wille van mij
vroedvrouw voor dat ogenblik
(uit: Uncommon Prayer. A Book of Psalms, New York, 1978.)

De actie van de Ploegschaar Acht had ten doel, om tijdens een proces openlijk de
kernwapenindustrie aan de kaak te stellen. Daniel Berrigan zei daarover: ‘In het Oude
Testament vernietigde het volk van God vaak het “eigendom” van degenen die Baal
aanbaden. En in het Nieuwe Testament vernietigde Jezus ook eigendom als het slecht
was. We kozen ervoor om nucleaire idolen te vernietigen opdat mensen zouden
kunnen overleven. Als ik in Jonestown geweest was (waar ik 1978 900 mensen op
bevel zich vergiftigden, P.B.), dan zou ik geprobeerd hebben om de vaten met vergif
te vernietigen, voordat ze gebruikt hadden kunnen worden’. ‘Wij zijn geen
misdadigers’, voegde een ander lid van de Acht eraan toe, ‘zij die de
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wereld in nucleaire slavernij houden, zijn de misdadigers. Het was onze hoop dat de
rechter of de jury onze verplichting jegens God, het internationaal recht, de Regels
van Neurenberg en de Verdragen van Den Haag zouden willen zien en die toepassen
op onze zaak. Ondanks de verdraaiingen van het Amerikaanse recht trekken wij het
recht van General Electric en het Pentagon om voorbereidselen te treffen voor
massamoord in twijfel’.
De poging echter om het proces te laten dienen als een forum over nucleaire
ontwapening, mislukte bijna geheel. De zaak diende in Montgomery County, de
rijkste en een van de meest conservatieve provincies in de Verenigde Staten, waar
Alexander Haig en twee andere ministers in Reagans kabinet vandaan komen. De
tien getuigen à décharge, onder wie bisschoppen, experts op het gebied van
kernenergie, internationaal recht, biologie en psychiatrie, kregen geen toestemming
te spreken, aangezien de rechter de rechtszaal niet de geëigende plaats ‘voor sociale
of morele kwesties’ achtte. Een belangrijke oorzaak van de ‘mislukking’ was tevens
de verminderde belangstelling en soms zelfs vijandige houding van de media. Daniel
Berrigan, schrijver van dertig boeken, winnaar van een drietal literaire prijzen, wiens
portret eens de kaft van Time Magazine sierde, zorgde met zijn actie in King of
Prussia slechts voor weinig koppen in de kranten. Zelf doet hij daar tamelijk
onverschillig over: ‘De laatste jaren heb ik als een schrale troost ervaren dat wat we
hebben kunnen doen iets heel ernstigs en gewetensvols heeft moeten zijn, want de
media waren niet in de buurt, en je had niet dat soort media-betovering in je
ooghoeken waardoor je dingen deed zonder jezelf en je motieven en je leven grondig
te onderzoeken’.
In dit verband zei Phil Berrigan op een gegeven ogenblik dat, ook als de actie niets
zou uitwerken, hij het toch zou doen. ‘Dat duidt op een verandering in ons beiden’,
legt zijn broer Daniel uit. ‘We moeten het idee opgeven dat het per se een effect
hebben moet. We hoeven niet stil te blijven staan bij de resultaten. Gewoon
constateren dat het iets goeds is, en dan verder. Er moest iets gebeuren, en we konden
niet leven zonder iets te doen. Het is haast een wet dat hoe groter het gevaar voor
het leven is, des te moeilijker het is om het aan te kunnen of er iets aan te doen. De
atmosfeer is tegenwoordig verpest wat betreft burgerlijke ongehoorzaamheid, maar
dat is juist de tijd waarop het des te belangrijker is; het is een soort aanduiding ervoor’.
Het proces eindigde letterlijk in algehele stilte van de kant van de verdachten en
hun verdedigers. In een gestencilde brief aan ‘allen die aan onze kant stonden, met
ons mee gingen, met ons belastende documenten
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verbrandden, met ons de rechterlijke klucht doorstonden, eten en onderdak verzorgden,
de telefoon beantwoordden, de vloeren veegden, enz., enz.’, schreef Berrigan na
afloop in zijn zo markante eigen stijl: ‘De tekening van het proces in de krant zegt
bijna alles. Het was een soort Stonehenge ogenblik in de geest. Adviserende advocaten
die wegliepen, acht van ons die met de rug naar de rechter stonden, en de mensen
op de publieke tribune die één voor één opstonden en hetzelfde deden. Een massieve
muur van wilskracht, een verbazingwekkend zwijgzaam Nee tegen de belachelijke
poppenkast. Wij werden veroordeeld op drie tenlasteleggingen (van de oorspronkelijke
zeven, P.B.). Tja, wat moet je doen, als je er niet bepaald veel zin in hebt dat ze je
gevangenis uit elkaar halen, en als je niet wilt dat ze de werking van je
industrieel-militair complex nog ingewikkelder maken? We wachten de veroordeling
af. Wel een bleke zin gezien ons hartstochtelijke voornemen om door te gaan met
ons verzet tegen de machinerie van de grote dood. We bereiden nog een actie voor
in Riverside Research, die spelonk van kromme geesten, die gericht is (ik zweer het)
op de theorie en praktijk van oorlogvoering met laser-stralen. We zullen een
nachtwake houden en bidden, en sommigen van ons zullen gearresteerd worden op
de Vrijdag die we Goed noemen. Moge Pasen ons met bazuingeschal tevoorschijn
roepen uit de graven van vrees en traagheid. Graven waarvan de ingang versperd is
met - raketten. Kom, machtige engel, rol ze opzij!’
Tijdens het proces kwam in een indrukwekkend getuigenis ter sprake, vanuit welke
achtergrond Daniel Berrigan handelt. ‘Ik heb mijn actie ondernomen op grond van
mijn geweten, ter rechtvaardiging. Als ik kijk naar de tijd waarin mijn geweten
gevormd werd, dan kom ik uit bij ons gezin, dat arm was, en bij mijn ouders die heel
simpel leefden wat ze leerden. Ofschoon zij arm waren, deelden zij met anderen wat
zij hadden. De tweede invloed onderging ik in de jezuïetenorde, waar ik intrad toen
ik zestien jaar oud was. Ik realiseer me dat ik zestig ben, en dat ik nooit iets anders
geweest ben dan jezuïet, priester-jezuïet, mijn hele leven lang. Vandaag de dag zijn
er jezuïeten overal in Latijns-Amerika, mijn eigen broeders, die in de gevangenis
zitten, die gemarteld worden. Velen van hen zijn vermoord. Aan de muren van onze
communauteiten, zowel hier als daar, hangen foto's van vermoorde, gekerkerde,
gefolterde priesters, die ergens voor stonden omdat ze ergens in geloofden. Die
gezichten achtervolgen mij dag in dag uit. En ik vraag me af: Hoe kan ik zo
besluiteloos zijn met zo'n voorbeeld voor ogen, een voorbeeld uit mijn eigen tijd!
Dit is iets machtigs, om door geloften onderling verbonden te zijn met mensen die
hun leven gegeven hebben, omdat zij niet geloofden in
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massamoord, omdat zij zulke misdaden niet in hun naam wilden laten voortbestaan’.
De afgelopen maanden heeft Berrigan twee nieuwe foto's van medebroeders aan de
muur kunnen hangen, want in april werd in de Filippijnen de 58-jarige pastoor
Godofredo Alingal doodgeschoten, en in juni is in Guatemala de 35-jarige Luis
Eduardo ‘Cuache’ Pellecer spoorloos verdwenen.
Van jongs af aan heeft Berrigan trouw willen zijn aan dat oorspronkelijke visioen,
waarbij voor hem een compromis even onmogelijk was als onverschilligheid. ‘Ik
ben het beu om partij te kiezen, dat wil zeggen, dat ik oorlog, koud of warm, beu
ben. En alles wat in de buurt daarvan komt, of zich in beeldspraak als zodanig
aandient, bedrog en ideologische listen - ik ben het beu. Verraad van de geest, gebrek
aan meeleven, verwaarlozing van de armen - ik ben het beu. Ministers van
buitenlandse zaken met al hun werken en ijdelheden - ik ben het beu. Folteringen en
geheime politie en het hele complex van fascisten en de retoriek van links - ik ben
het beu. Zoals Lazarus die zijn graf uit komt gewankeld, kan ik alleen maar kreunen:
We hebben van dit alles schoon genoeg; dit allemaal heeft voor ons afgedaan’.
Morele continuïteit is voor Daniel Berrigan belangrijk, wat de consequenties ook
mogen zijn, want, zegt hij, ‘Ik geloof niet dat menselijk vlees bestemd is om te
branden. Het is een ontzettende manier om, zoals ik in feite doe, je leven te besteden
aan bezwaar maken tegen het doden van mensen. Het is alsof je weer in het stenen
tijdperk bent aangeland. Je zou een menselijke gemeenschap willen opbouwen met
bepaalde gemeenschappelijke vooronderstellingen, en dat kun je gewoon niet. Het
is zoiets als leven in een hol, en rond een vuur gezeten discussiëren of we naar buiten
zullen gaan om mensen dood te knuppelen en op te eten. Alsof dat een serieuze keuze
zou zijn. Als ik die goed geklede, zelfverzekerde, professionele mensen, vooral
godsdienstige mensen, zie die volslagen onverschillig staan tegenover de
afschuwelijke wending die de wereld neemt, dan heb ik het gevoel alsof ik niet in
die wereld thuishoor. Ik vraag me af waar ik thuis hoor’.
Die houding is hem in de loop der jaren niet in dank afgenomen. Het feit dat hij
tegen het doden van ieder leven was, bracht hem tijdens de oorlog in Viëtnam in
conflict met politieke en kerkelijke autoriteiten, een conflict dat uitliep op verbanning
en uiteindelijk enkele jaren gevangenisstraf. Verder traden conflicten op met de
joodse lobby in de Verenigde Staten wegens een speech voor de
Arabisch-Amerikaanse Vereniging in 1973; met pro-abortus-groepen; met Engelsen
vanwege zijn steun aan de Noordierse hongerstakers; met bepaalde sectoren van
katholiek links; en
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zelfs met enkele familieleden.
Werken voor vrede, inzet voor het leven, blijkt vaak een eenzaam avontuur. Maar
dat is nu eenmaal een gevolg van zijn opvatting van zijn taak als priester: ‘Ik ken
geen edeler definitie van ambt dan: waarheid vertellen, waarheid leven. God is die
Waarheid. En de liefde voor die Waarheid wordt voortdurend getoetst in geweldloze
daden. Als we onszelf niet blootstellen aan de realiteit via acties, dan zullen vele
delen van onze ziel in duisternis gehuld blijven. De ziel groeit pas als zij de dood
weerstaat. De angst om dat te doen kunnen we overwinnen, door gezamenlijk te
handelen. We zijn als christenen dus niet gedoemd om te kiezen tussen het kwade
en het minder kwade’.
Ook op een andere manier stelt Daniel Berrigan zich bloot aan de realiteit. Drie
jaar geleden is hij begonnen te werken, een dag per week, in een ziekenhuis voor
opgegeven kankerpatiënten, allen afkomstig uit de armste lagen van de bevolking
van New York. Hij ziet een relatie tussen dit werk en zijn strijd tegen de
bewapeningswedloop. ‘Ik vind het noodzakelijk om lichamelijk werk te verrichten
dat te maken heeft met lijden. Het is een test voor mezelf. Het is een poging om mijn
houding te bepalen tegenover de dood door kanker, wat in de wereld van de Bom de
opdracht aan de mensheid lijkt te zijn. En dat is een opdracht waaraan niet te ontkomen
valt. Het is de verpletterende overeenkomst met het leven zelf. Het meemaken van
kanker is een oefening voor de toekomst waarheen we op weg zijn. Het samenzijn
met kankerpatiënten is het samenzijn met hen tussen wie de Bom als het ware al
gevallen is. En dat is een voorrecht. De mensen voor wie we zorgen en wier lijden
wij van dichtbij meemaken, helpen mij om de weg te vinden naar het Pentagon en
het Witte Huis, en naar de plaatsen waar onze groepen zich verenigen in het verzet
tegen een toekomst van dood en kanker’.
In weerwil van de uitzichtloosheid in dit hospitaal en op het terrein van de
bewapeningswedloop blijft Daniel Berrigan zijn hoop bewaren. ‘Hoop is een mysterie,
een genade, een gave. Het heeft niets te maken met optimisme. Ik heb nooit veel
reden tot optimisme. Ik heb nooit meegemaakt dat alles goed ging. Ik heb alleen
maar gezien dat steeds meer mensen tot doelwit werden: de armen, de onschuldigen,
de ongeborenen. Het is een voortdurend bewijs van de afstomping van de mensheid.
In mijn kinderjaren had niemand kunnen denken aan abortus, kernoorlog of totale
vernietiging. Als ik alleen maar zou kunnen meesjokken in het bestaande politieke
systeem, zou ik allang ten onder zijn gegaan. De gelovige gemeenschap heeft een
totaal andere voedingsbodem, die niets van doen heeft met de beloften der beschaving
of de verwachtingen van de politiek.
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Voor ons gaat het om de beloften van Christus. Het gaat om het uitzien naar een
goddelijke daad, een goddelijke interventie. We zoeken naar dit handelen van God
in ons eigen leven. Hoop is de wisselwerking tussen het vertrouwen in de belofte
van Christus en de bereidheid om deze beloften gestalte te geven in de manier waarop
we leven en in ons verzet tegen de heerschappij van de dood in de wereld’.
Jaren geleden schreef de invloedrijke New York Review of Books, dat ‘wie wil
weten wat een authentiek christelijk antwoord is op de vragen van onze tijd, er
verstandig aan zou doen te luisteren naar Daniel Berrigan’. Dat advies geldt nog
steeds. De zestigjarige gevangene geeft aan hoe dat zou kunnen: ‘Zelfs met de vurigste
wil is het niet mogelijk voor iedereen om alles te doen. We kunnen onze speer niet
richten op elk kwaad, we kunnen niet elk onrecht rechtzetten. Maar we kunnen iets
doen, en de morele afstand tussen iets doen en niets doen is zeer belangrijk, heus’.
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Ethiek en menselijke erfelijkheid
J.F. Malherbe
De spectaculaire ontwikkeling van de biomedische wetenschappen en technieken
heeft het beeld dat de mens van zichzelf had, grondig gewijzigd. Nadat hij de
loop der dingen leerde te veranderen, dringt het thans tot hem door dat het
vermogen om zichzelf te wijzigen niet langer tot het domein van de science fiction
behoort. De ‘auto-poièsis’ van de mens, reeds in 1932 in Brave New World door
Aldous Huxley verbeeld, raakt binnen 's mensen bereik. En die mogelijkheid
wekt tegelijk vervoering en angst. Zijn toenemende macht over het eigen leven
confronteert de mens op een nieuwe wijze met zijn morele verantwoordelijkheid.
Het is allerminst een abstract probleem, waarover wij ons pas in een verre toekomst
zorgen hoeven te maken. In de medische praktijk komt het al dagelijks voor. De
reeds met onbetwistbaar succes bekroonde pogingen om het voortplantingsproces te
beheersen zijn daar een frappant voorbeeld van. De ‘medicalisatie’ van dat proces
roept op zich al een aantal ethische problemen op. Maar vooral op het vlak van de
kunstmatige inseminatie en de prenatale diagnose rijzen de belangrijkste problemen.
Om die reden heeft het Centre de Philosophie des Sciences van de Franstalige
Leuvense Universiteit (UCL), in nauwe samenwerking met de medische faculteit,
sinds oktober 1979 een onderzoeksproject op het getouw gezet over het thema Ethique
et Génétique. Een aantal conferenties en seminaries vonden reeds plaats1 en in deze
bijdrage probeer ik de voornaamste ideeën daarvan op een rijtje te zetten en enkele
perspectieven aan te reiken. Ik ‘probeer’, want een overhaaste synthese zou het ergste
zijn wat men een interdisciplinaire studie als deze kan aandoen. Het onderzoek aan
de UCL vertoont natuurlijk nog veel leemten; andere,

1

De bijdragen van de deelnemers worden vanaf juli 1981 gepubliceerd in de Revue des
Questions Scientifiques.
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zoniet convergente dan toch parallelle lijnen van onderzoek kunnen het aanvullen2.

De macht van de mens over de eigen voortplanting
Dat wij aan de drempel staan van een beheersing door de mens van zijn eigen
voortplanting kan niet meer betwijfeld worden. De beheersing van de vruchtbaarheid
gaat al veel verder dan de zogeheten kalendermethode: relatief veilige
anticonceptiemethoden horen al tot het vaste gedragspatroon van velen. Maar er is
eveneens een trend merkbaar om de menselijke onvruchtbaarheid te verhelpen, zowel
bij man als vrouw, en om een zekere selectie door te voeren op het embryo via
kunstmatige bevruchting (kunstmatige inseminatie of bevruchting in vitro) en
prenatale diagnose (echografie en amniocentese). Helemaal nieuw is dat eugenetisch
project natuurlijk niet, maar het onderscheidt zich door het niveau waarop de medische
technieken ingrijpen. Het gaat er niet langer om, de voortplanting van bepaalde
personen te bevorderen of te verhinderen (op grond van hun veronderstelde
biologische kwaliteit), maar rechtstreeks of indirect tussenbeide te komen in het
genetisch patrimonium zelf van een bevolking. De ingreep op het eigenlijke genetische
vlak, mogelijk gemaakt door een betere kennis van de biochemie van de voortplanting,
heeft een probleemverschuiving met zich gebracht: men wil nu ingrijpen op het vlak
van de geno-types en niet meer op het vlak van de feno-types3. En zo de rechtstreekse
ingreep op het genetisch vlak, de re-combinatie nl. van de DNA-sequenties, voorlopig
nog een toekomstvisioen is - althans wat de mens betreft - dan behoort de indirecte
ingreep door selectie van sperma, eicellen of zelfs embryo's reeds tot de reële
mogelijkheden4.
Zowat overal zien we ‘spermabanken’ tot stand komen, waarvan het voornaamste
doel is de hoofdzakelijk mannelijke onvruchtbaarheid te verhelpen. Het wordt nu
denkbaar dat een man die om bepaalde redenen

2

3

4

Cfr. o.m. L. Morren (éd.), La signification du corps, Louvain-la-Neuve, Cabay, 1981, met
bijdragen van J. Deutsch, A. Doutreloux, R. Gelluy, J. Ladrière, S. Mansion, M. Meulders,
A. Vergote en P. Watté, en Cahiers de bioéthique, Institut de Recherches Cliniques de
Montréal, Presses de l'Université de Laval, sinds 1979.
Onder genotype verstaat men de genetische identiteit van een individu, onder fenotype de
wijze waarop die zich ‘naar buiten’ manifesteert. Zo kan iemand genotypisch de drager van
een onopgemerkt (recessief) gen zijn, dat hij toch aan zijn afstammelingen kan overdragen.
Cfr. J. Rostand, Peut-on modifier l'homme?, Gallimard, Paris, 1956.
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zijn vruchtbaarheid gaat verliezen (omdat hij zich b.v. aan een bepaalde radiotherapie
moet onderwerpen) toch wenst zijn voortplantingsvermogen te behouden en daarom
zijn sperma laat bevriezen en bewaren voor een eventueel latere kunstmatige
bevruchting van zijn partner. Of onvruchtbare echtparen kunnen een beroep doen op
kunstmatige inseminatie. In het geval van azoöspermie (afwezigheid van
spermatozoïden in het sperma) gaat het dan om de zgn. heterologe kunstmatige
inseminatie (met het sperma van een derde); in het geval van een of andere vervorming
van de vrouwelijke geslachtsorganen, meestal om een zogeheten homologe inseminatie
met het sperma van de echtgenoot. De kunstmatige inseminatie is niet nieuw. Sinds
de 19de eeuw werd ze geregeld toegepast met het verse sperma van een donor, door
een arts uitgekozen5. Nieuw is het feit dat men het sperma thans kan bevriezen en
bewaren voor een eventueel later gebruik. Die techniek maakt niet alleen de dissociatie
tussen het opvangen en het gebruiken van het sperma maar tevens een controle van
de kwaliteit ervan mogelijk. Men kan nu b.v. gemakkelijker het sperma kiezen van
een donor wiens fenotype beantwoordt aan dat van de man van het paar dat om een
kunstmatige inseminatie vraagt.
De ethische, juridische, politieke en psychologische problemen van de heterologe
inseminatie zijn te talrijk en te complex om hier behandeld te worden. Zoveel is
zeker: indien de homologe inseminatie eventueel door het vragend paar nog
beschouwd kan worden als een louter technisch middel om een natuurlijke hinderpaal
te overwinnen, dan geldt dit niet zonder meer van de heterologe inseminatie. In
Frankrijk hebben de Centra voor de Studie en Bewaring van Sperma (CECOS) zich
trouwens zelf een reglement opgelegd dat de meeste van de grove misbruiken
voorkomt waartoe deze techniek aanleiding zou kunnen geven6.
De prenatale diagnose brengt een hele reeks andere problemen met zich: de
ontwikkeling van technieken als de echografie7, de amniocentese8, de analyse van
de caryotypes9, de hormonale en cytologische analyse van

5
6
7

8

9

Mededeling van Jouannet, Louvain-la-Neuve onderzoeksproject, 28/11/80.
Cfr. G. Delaisi de Parceval, La part du père, Le Seuil, Paris, 1981 (een uiterst boeiende studie
over een etnologische en psychologische enquête ter zake).
Echografie: onderzoek van een orgaan of een zone van het menselijk lichaam door middel
van ultrasone golven, waarvan de weerkaatsing opgevangen en afgebeeld wordt door een
oscillograaf.
Amniocentese: het doorprikken van het vruchtzakje met een naald ten einde wat amniovocht
op te vangen (meestal uitgevoerd tussen de 12e en 13e, of de 23e en 24e week van de
zwangerschap).
Caryotype: de typische chromosomengarnituur van de soort, bijzonder goed waarneembaar
op het moment van de mitose (celkerndeling) van in cultuur gebrachte cellen. Het onderzoek
maakt het o.m. mogelijk een overtallig chromosoom te ontdekken, en met name de trisomie
21, waarmee een metabolische anomalie verbonden is, bekend onder de naam ‘mongolisme’.
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het vruchtwater maken de vroegtijdige herkenning mogelijk van ernstige foetale
anomalieën zoals anencefalie en spina bifida10, trisomie 21 (of andere chromosomale
afwijkingen) en van bepaalde erfelijke ziekten zoals hemofilie en galactosemie11. Al
worden deze diagnosetechnieken meestal toegepast in de gevallen van een
zwangerschap met een erkend hoog risico, toch constateert men een trend om dat
soort onderzoek te veralgemenen, met name door toepassing van de echografie die
volgens onze huidige kennis van zaken geen enkel gevaar schijnt op te leveren. Het
punt waar het om gaat is dit: wanneer men die technieken gebruikt, bedoelt men niet
alleen méér over de zaak te weten te komen. Men heeft steeds een mogelijke
zwangerschapsonderbreking voor ogen, mocht de diagnose ongunstig uitvallen.
Vanzelfsprekend is het probleem van de abortus niet nieuw: nieuw is echter wel het
feit dat de vroegtijdige diagnose het abortusprobleem op een heel andere manier stelt.
Is b.v. een zwangerschapsonderbreking in het geval van anencefalie op gelijke voet
te stellen met een zwangerschapsonderbreking in het geval van galactosemie?12 Men
mag veronderstellen dat de prenatale diagnosetechnieken zich nog verder zullen
ontwikkelen en nog vroegtijdiger mogelijk zullen zijn. Maar ook de technieken in
verband met de vruchtbaarheid - afzondering van een eicel, bevruchting in vitro,
inplanting in de baarmoeder - werden al met een weliswaar uitzonderlijk maar toch
veelbelovend succes toegepast.

10

11

12

De anencefalie is een aangeboren misvorming van de schedel, gepaard met het ontbreken
van de grote hersenen. De spina bifida is een aangeboren misvorming van de wervelkolom,
waarbij één of meer wervelbogen niet gesloten worden, zodat de ruggemergvliezen of zelfs
het ruggemerg zelf door die spleten uitpuilen.
De galactosemie is een zeer zeldzame anomalie van het metabolisme in de nieuwgeborene:
door de afwezigheid van een enzyme wordt de omzetting van lactose in glucose verhinderd.
De accumulatie van lactose in het bloed heeft een toxische werking op het zenuwstelsel, de
lever en de kristallens van het oog. Een regime zonder melk kan de genezing bevorderen.
Mededelingen van Hers, 31/10/81 en Portray, 14/11/81; cfr. ook Cahiers de bioéthique, o.c.
No 2. De dokters die een prenatale diagnose doorvoerden, beweerden trouwens dat zij veelal
‘meer levens redden dan veroordelen’, omdat de diagnose meestal gunstig uitvalt en moeders
of ouders geruststelt (die vaak al een zwangerschapsonderbreking overwogen hadden).

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

112

De wetenschappelijke objectivering van het levende
De ernst van de gestelde problemen zal wel niemand ontgaan. Hoe was het überhaupt
mogelijk dat ze gerezen zijn? Onze eerste vraag geldt de natuur en de betekenis van
de nieuwe interventietechnieken. En die vraag mondt tenslotte uit in de vraag naar
de natuur van de wetenschappelijke kennis. Want het specifieke van de biomedische
technieken is juist dat zij gefundeerd zijn op de wetenschappelijke kennis van de
levende organismen. Doordat het wetenschappelijk onderzoek de fijne mechanismen
van de fysico-chemische processen van het levend organisme onthulde, bracht het
tevens punten van in-determinatie in de natuurlijke causale ketens aan het licht, en
onthulde meteen de mogelijkheid om in de loop der dingen tussenbeide te komen.
In de huidige stand van onze biologische kennis wordt niet handelen, de dingen op
hun beloop laten, in veel gevallen beslissen niet tussenbeide te komen. Niet
tussenbeide komen is almaar minder de vrucht van er-zich-bij-neerleggen, maar
wordt steeds meer het gevolg van de beslissing niets te ondernemen. Op een aantal
punten van het veelomvattende natuurlijke proces komen in-determinaties voor die
de menselijke ingreep (gefundeerd op de objectieve kennis van het levende) in staat
is ‘op te heffen’. Men denke hier b.v. aan de genetische ‘boodschappers’ die de
ontwikkeling en de functies van het organisme regelen: de ontrafeling van de
genetische code en zijn biochemische werking maakt het mogelijk de bestaande
boodschappen uit elkaar te halen en ze op een andere manier te re-combineren, zodat
hun betekenis gewijzigd wordt13.
Zoals alle wetenschappelijke kennis is ook de wetenschap van het leven
schatplichtig aan de objectivering die aan zijn oorsprong ligt. Pas vanaf het moment
dat subject en object duidelijk onderscheiden worden, kan de mens ‘meester en
bezitter van de natuur’ worden (sic R. Descartes). De wetenschappelijke objectivering,
gefundeerd op het kantiaanse onderscheid tussen empirisch en transcendentaal subject
karakteriseert een kennis waarin het object zich aanbiedt als object voor een puur
subject. De objectieve kennis kan maar tot stand komen doordat men alle be-leefde
betekenissen, al het ‘poëtische’ in het menselijk bestaan, tussen haakjes zet14.

13
14

Mededelingen van Colson, 17/10/80 en Chantrenne, 19/11/80.
Commentaar van J. Ladrière, 25/2/81 en M. Heidegger, L'époque des conceptions du monde
in Chemins qui ne mènent nulle part (Holzwege), Gallimard, Paris, 1962.
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De technologische macht, vrucht van de moderne wetenschap, spruit juist voort uit
die methodologie van de objectiviteit. Die methodologie berust op vier karakteristieke
eisen of beginselen. Het analytisch beginsel maakt van het eenvoudige de sleutel
van het complexe en verlangt een ont-leding van het geheel in zijn delen: de kennis
van het geheel wordt samen-gesteld uit de kennis van de delen. Het
causaliteitsbeginsel gaat uit van het vooroordeel dat elk fenomeen op een ander volgt,
waaruit het volgens een bepaalde regel voortkomt. Dat beginsel behelst dat de oorzaak
vóór het gevolg komt en impliceert de verwerping van elke doeloorzaak die een
prioriteit laat gelden van het geheel op de delen. Het reductiebeginsel eist dat het
geheel van de natuurlijke fenomenen herleid wordt tot de fysische die voor de
waarneming toegankelijker worden geacht: het gaat er dus om het hele ervaringsveld
te reduceren tot zijn fysisch substraat. Het empirisch beginsel tenslotte verlangt dat
elke wetenschappelijke kennis, in laatste instantie, gefundeerd wordt op gegevens
die voor waarneming toegankelijk zijn.
Maar de wetenschappelijke objectivering, die een kwantitatieve beheersing van
de natuurfenomenen mogelijk maakt, brengt gevolgen met zich van een andere orde,
welke juist op het biomedische vlak, waar het gaat om het lichaam van de méns,
pregnant worden. Laten wij het de ‘existentiële inductie’ noemen15. Het
tussen-haakjes-zetten van de beleving, die pas de wetenschap op gang brengt en onze
wereld met de vertrouwde technologische objecten bevolkt, keert zich a.h.w. tegen
de mens: de bestaanswijze van de objecten van het technologisch decor wordt op het
menselijk bestaan overgedragen, zodat het steeds meer gevormd wordt naar het beeld
van de technische objecten die de mens zelf geschapen heeft. Er vindt een soort
regressie plaats: van een zekere bestaansvolheid naar de staat van louter mechanisme.
De wetenschappelijke instelling komt ertoe in de plaats van het beleefde het
geconstrueerde te stellen of wat erger is, het eerste volledig door het tweede te
vervangen. De idee zelf van een biologische ingenieurskunst (bio-engineering) is
een schoolvoorbeeld van die strekking om van de mens een machine te maken ten
behoeve van de mens. Het bio-ethisch probleem wortelt precies in die objectivering
van de mens door de mens.

15

Mededeling J. Ladrière, 25/2/81.
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In het objectiveringsproces spelen bovendien nog een aantal andere factoren mee.
Het vindt allerminst plaats in een abstracte wereld: het is in hoge mate
geïnstitutionaliseerd en de vorsers hebben slechts een beperkte maneuvreerruimte.
Bij de keuze van een project van fundamenteel onderzoek spelen naast de vrijheid
van de vorser (die meestal probeert zijn eigen experiëntie maximaal uit te buiten om
interessante en originele problemen aan te pakken) nog vele andere elementen een
rol: het pure toeval, de verwachting van de mogelijke toepasbaarheid en - veel meer
dan de vulgariserende literatuur daarover pleegt aan te nemen - de gevestigde
professionele hiërarchieën, de politieke pressies (door middel van de
financieringsmiddelen) en last but not least de concurrentiestrijd tussen de vorsers
zelf. De wat cynische uitspraak to publish or to perish karakteriseert treffend die
concurrentiedwang onder onderzoekers die in geen geval achterop mogen geraken
bij hun collega's. Deze opmerkingen volstaan om aan te tonen dat in het genetisch
zoals in elk wetenschappelijk onderzoek, het ethisch probleem al aanwezig is in het
hart zelf van dat onderzoek en niet pas op het moment dat eventuele toepassingen
ervan ter sprake komen16.

Ethiek en biologie
Wetenschappelijk onderzoek en technologische toepassing zijn de facto niet te
scheiden, al kan het op het puur conceptuele vlak misschien verhelderend zijn ze te
onderscheiden. De meest fundamentele ethische problemen ontstaan juist omdat het
biomedisch onderzoek de hypothetisch mogelijke toepassingen aan het licht brengen.
Indien het menselijk initiatief almaar meer het natuurlijk verloop der dingen aflost,
dan komt dit omdat onderzoekslaboratoria en instellingen van gezondheidszorg heel
nauw met elkaar vervlochten geraakten. Ethische problemen omtrent het ‘artificiële’
verloop der dingen ontstaan pas doordat men in het natuurlijke verloop kàn ingrijpen.
Het woord bio-ethiek verwijst naar die hybridische werkelijkheid: van biologische
‘feiten’ en ethische ‘waarden’. Waar voorheen causale aaneenschakelingen en
gedetermineerde sequenties voorhanden waren, komen thans, dank zij de
technologische ingrepen, steeds meer tweesprongen voor, situaties die een keuze
openlaten.

16

Mededeling Morange, 13/2/81.
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Indien de technieken van de beheersing van de vruchtbaarheid en de selectie van
embryo's ethische problemen oproepen, dan doen zij dat niet alleen omdat de
traditionele katholieke moraal masturbatie, kunstmatige inseminatie en abortus als
verkeerde handelingen bestempelt. De idee zelf ‘meester’ te zijn over het menselijk
leven brengt op radicale wijze het beeld in het gedrang dat de mens - en niet alleen
de christen - over zichzelf had gevormd. Nu voor het eerst een echte mogelijkheid
van ‘auto-poièsis’ opduikt, moet het hele concept van de ‘schepping’ herdacht worden.
Kan men er zich over verheugen dat de mens, ‘geschapen naar Gods beeld’, zijn
eigen scheppingsmacht verruimt, dan dient men zich toch ook af te vragen of die
nieuwe macht niet tevens een opperste hybris verraadt. Als ingenieur of politicus
onze planeet organiseren is toch nog heel wat anders dan de mens zelf willen
veranderen. Zo ver staan we natuurlijk nog niet: de huidige technologische
ontwikkeling is nog niet zo ver gevorderd. Het is nl. voor niemand een geheim dat
de weerslag van de prenatale diagnose op de proportie gehandicapten vooralsnog
miniem is. En dat geldt eveneens voor het aandeel van de kunstmatige inseminatie
in het totaal van de geboorten17. Maar wat niet is, kan nog worden. Een paar decennia
geleden leek de ruimtevaart eveneens nog verre toekomstmuziek. Potentieel zijn de
nieuwe bio-ethische problemen echt wezenlijke problemen en ze dienen nogal
dringend zo juist mogelijk gesteld te worden18.

De technische actie van het lichaam op het lichaam
Om die bio-ethische problemen juist te stellen moeten verschillende voorwaarden
samen vervuld worden. Sommige zijn van conceptuele, andere van institutionele
aard.
Op het conceptuele vlak heeft bio-ethiek vóór alles behoefte aan een filosofie van
het (menselijk) lichaam. Men heeft echter de indruk dat die beide thema's, al werden
ze door de hedendaagse filosofen niet verwaarloosd19, toch nieuwe ontwikkelingen
verdienen, waarin meer aandacht

17
18
19

Mededeling Hers, 31/10/80 en Jouannet, 28/11/80.
Cfr. Cahiers de bioéthique, o.c., No 1, pp. 185-188 en W.R. Reich, Encyclopedia of Bioethics,
Collier Mac Millan, New York/London, 1978.
Cfr. o.m. M. Blondel, L'action, 1893; M. Henry, Philosophie et phénoménologie du corps,
1963; C. Bruaire, Philosophie du corps, 1968; en op het theologische vlak P. Dhorne, L'usage
métaphorique des noms de partie du corps en Hébreu et en Akkadien, in Revue biblique,
1920-1923 - J.A.I. Robinson, Le corps, 1954; C. Barbotin, Humanité de l'homme et Humanité
de Dieu, 1970.
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wordt besteed aan de jongste, wetenschappelijke gegevens die, hoe dan ook, altijd
het beeld wijzigen dat de mens van zichzelf heeft20.
Waarschijnlijk kan men een filosofie van de actie ontwikkelen in de zin waarin
M. Blondel daarmee begonnen was: met de klemtoon op de bemiddelende rol van
het menselijk handelen tussen de orde van de natuur en die van de waarden. Qua
dynamische spanning tussen de mens zoals hij is en de mens zoals hij wil zijn behoort
dat handelen tegelijk tot de natuur en de transcendentie. Tot de natuur: want
uiteindelijk is de menselijke actie altijd een verandering van de natuur door de natuur.
Geen enkel gebaar, geen enkel initiatief kan bestaan tenzij het steunt op de natuurlijke
werkelijkheid waarin en waardoor het handelen tot stand komt. Tegelijk echter
transcendeert het menselijk handelen de natuur, laat het zich niet opsluiten in het
hier en nu van een onverbiddelijke causaliteit, omdat het steeds iets beoogt wat er
nog niet is. De actie is altijd een middenterm tussen het reeds en het nog niet.
Ofschoon dus de vervanging van de be-leving door de constructie (het onvermijdelijke
lot van de wetenschappelijke benadering) de ethiek dreigt weg te dringen, hebben
wetenschap en techniek, juist omdat zij menselijke ‘praxis’ zijn, steeds meer behoefte
aan ethische reflectie.
Het ware menselijk dat men een gelijkaardige filosofie van het lichaam zou gaan
ontwikkelen. Over het lichaam zijn er inderdaad minstens drie verschillende soorten
taal mogelijk. De objectiverende benadering spitst haar aandacht toe op het lichaam
qua machine, waarover Descartes het al had in zijn Passions de l'âme: ‘Nemen wij
aan dat het lichaam van een levende mens verschilt van dat van een dode, zoals een
gaaf horloge verschilt van een gebroken uurwerk...’21. Dat soort taal kunnen wij de
taal van de wetenschapsmens noemen; hij heeft het over het lichaam-object in
tegenstelling tot het geleefde lichaam dat iedereen min of meer bewust ‘bewoont’,
dat de psychanalyse ontdekt en geëxploreerd heeft; en dat tenslotte het handelende
lichaam is waar het ook de gewone, alledaagse taal om te doen is. Maar er is een
derde taal mogelijk, die van een Merleau-Ponty b.v.22, die verwijst naar de
‘harmonische’ overeenstemming tussen het lichaam en de wereld van natuur en
cultuur. Lichaam en wereld zijn inderdaad innig met elkaar verweven, met name in
elke gewaarwording,

20
21
22

Cfr. L. Morren (ed.), La signification du corps, o.c.
R. Descartes, Les passions de l'âme, prem. part. art. 6, Oeuvres et lettres de Descartes, La
Pléiade, Gallimard, Paris, 1953, p. 697.
M. Merleau-Ponty, L'entrelace - le chiasme, in Le visible et l'invisible, Gallimard, Paris,
1964, pp. 172-204.
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ze zijn zo nauw met elkaar vervlochten dat men niet zonder meer kan beweren dat
het lichaam in de wereld is en het ‘waarnemen’ in het lichaam. In werkelijkheid
vormen lichaam en wereld één stramien, door de filosoof aangeduid met de metafoor
‘het vlees’ (la chair), waarvan het ervarende en het ervaren lichaam a.h.w. de vooren de keerzijde zijn. Dat is de taal van de ontologie, onderscheiden zowel van de
alledaagse als van de wetenschappelijke taal23.
Deze drie talen sluiten nog andere mogelijkheden niet uit. Zo is er b.v. ook nog
de christelijke taal die over de eucharistie spreekt als over de assimilatie van het
lichaam van Christus en de belofte van de verrijzenis. Die taal behelst de originele
idee van een gedaanteverandering van het lichaam, waarvan de theoloog moet
onderzoeken hoe dat spreken zich verhoudt tot de andere spreekwijzen van de mens
over zijn lichaam. Men kan in alle geval uitgaan van de hypothese dat binnen de
context van het be-leefde lichaam een niet-dualistische antropologie ontwikkeld kan
worden: een betoog over het lichaam qua object, het bio-medische betoog o.a., én
een betoog over de ‘kosmische’ bestemming van de mens, waartoe het ethische
betoog behoort. Op dat tweede vlak kan men aantonen dat de mens niet zonder meer
een organisme is zoals het dierlijk lichaam, maar een wezen (ontsloten)
voor-de-wereld ‘uitgedaagd door het biologische determinisme om zelf middelen te
scheppen die niet langer biologisch zijn in de strikte zin van het woord, maar die,
gebruik makend van de natuurlijke organisatie, een nieuwe orde vestigen, de culturele
en de symbolische’24. In laatste instantie is het be-leefde lichaam het lichaam dat de
orde van de taal in-carneert, voor zover die orde een spanning of zelfs een conflict
openbaart met de orde van het organische leven.
De ultieme reden waarom de actie van de mens op de medemens bio-ethische
problemen oproept is: dat het daar gaat om de actie van een be-leefd lichaam op een
ander be-leefd lichaam, dat als een lichaam-object wordt beschouwd. Het lijkt even
ondoenlijk een abstracte morele orde langs deductieve weg op het concrete leven te
willen toepassen als de gegevens van het (puur) organische leven te willen
extrapoleren naar de (volwaardige) be-leving. De ethiek is een grondleggend
bestanddeel van het menselijk handelen, omdat zij de eis van het nog niet ont-dekt
in het hart van het reeds voorhandene en zo de spanning uitdrukt van het beleefde
lichaam tussen de biologische orde en de orde van de taal. In het

23
24

Cfr. A. Vergote, Le corps, in L. Morren (ed.), o.c., pp. 7-33.
A. Vergote, ibid.
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be-leefde lichaam, waar organisch leven en symbolisch systeem samenkomen en
elkaar doordringen, kan de mens de eenheid van zijn identiteit vinden.

Een interdisciplinair probleem
Een enigszins coherente filosofische antropologie van het menselijk handelen en het
menselijk lichaam is een onmisbare voorwaarde om het bio-ethische probleem juist
te stellen. Maar dat is nog onvoldoende om een waarachtig ethisch denken te
ontwikkelen over 's mensen meesterschap over het leven. Even onmisbaar is een
interdisciplinaire benadering van het probleem die, aangezien ze niet spontaan tot
stand komt, bewust en beslist dient opgezet te worden. Wil een instelling als een
katholieke universiteit b.v. haar verantwoordelijkheid niet ontlopen25, dan zal zij in
haar schoot medici, theologen, demografen, psychologen, genetici en filosofen moeten
samenbrengen om hun vakkennis en ervaringen met elkaar te confronteren. Misschien
is het nuttig hier even nader in te gaan op wat de bijdrage van de theoloog in die
confrontatie zou kunnen zijn. Onder de mokerslagen van de eigenlijke
wetenschappelijke ontdekkingen ziet de theoloog zich genoopt tot een fundamentele
herbezinning op een aantal posities die als voorlopige conclusies ongetwijfeld gisteren
nog geldig waren, maar die thans opnieuw bekeken moeten worden, om ze op grond
van de nieuwe gegevens desgevallend te bevestigen óf te ontkrachten. Men kan hier
denken aan een herbezinning op de scheppingsleer, de theologie van de arbeid, de
doctrine van het natuurrecht, de theologische moraal, de heilsleer en de theologie
van de hoop.
Vanzelfsprekend kan de theoloog de Schrift, de Traditie en het Magisterium niet
naast zich neerleggen. Maar de onmisbare verwijzing naar die bronnen van het geloof
mag niet betekenen dat het onderzoek wordt afgeremd of verstikt. Er ligt integendeel
een nieuw veld van onderzoek braak. Want noch de Schrift, noch de traditie, noch
het kerkelijk leergezag geven concrete aanwijzingen die zonder meer toepasselijk
zijn op de door de bio-medische wetenschap reeds opgeworpen en nog in het
vooruitzicht gestelde vragen. Het zal wel om een delicate operatie gaan van
exegetische en interpretatieve aard, die zowel de klip van het fundamentalisme als
die van de makkelijke accommodaties moet zien te
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Mededeling E. Boné, 25/2/81.
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vermijden. Het zal er uiteindelijk om gaan het wezenlijke van het contingente te
onderscheiden. De kerk kan er slechts bij winnen dat haar theologie gestimuleerd
wordt door zo'n interdisciplinaire problematiek en aanpak. En een katholieke
universiteit zou zichzelf in diskrediet brengen mocht zij die moeilijke opdracht uit
de weg gaan26.

Werkwijze van de ethiek
De interdisciplinaire benadering dient gepaard te gaan met voldoende vrijheid om
de nieuwe problemen te vernemen, te formuleren en te bediscussiëren. Tussen slaafse
‘trouw’ en losgeslagen ‘creativiteit’ moet er ruimte zijn voor een authentieke ethische
recherche.
De ethiek is onderworpen aan een dynamische spanning tussen twee eisen die,
althans aanvankelijk, heterogeen zijn. Zij moet tegelijk aandachtig ‘luisteren’ naar
een beleefde situatie waaruit de ethische problemen oprijzen én trouw zien te blijven
aan een traditie die een zin toekent aan het bestaan. Er bestaat wel een strekking die
de tweede eis overbodig acht: alleen een ‘inductieve ethiek’ (gegrond op de
zogenaamde feiten) zou een waarachtige menselijke ethiek zijn. Even noodlottig
echter ware de andere vergissing (van een louter deductieve ethiek), die zich inbeeldt
dat het volstaat uit een gegeven eeuwenoude traditie concrete imperatieven af te
leiden. Elke situatie is complex en haar betekenis zelf is altijd schatplichtig aan een
traditie. En die traditie zou een loutere abstractie zijn indien zij niet werd beleefd als
de bron van concrete eisen in bepaalde situaties. De werkwijze van de ethiek dient
dan ook eerder te worden opgevat als een dialectisch proces, verwant met dat van
de interpretatie. Zoals slechts vanuit en binnen een bepaalde cultuur de lezer een
tekst kan begrijpen en die tekst hem kan ‘aanspreken’, zo begrijpt de handelende
mens de context van zijn handelen en de ethische implicaties daarvan slechts vanuit
de traditie27 waarin ze ingeschreven zijn; waarvan hij de erfgenaam is en die hij zich
eigen maakt doordat zij zijn beslissingen inspireert. M.a.w. de structuur van de
ethische werkwijze is een ‘hermeneutische cirkel’.

26
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Cfr. rector E. Massaux, Vassalisation et inadaptation de la Médecine, in zijn inaugurale rede,
academiejaar 1980-81.
Onder traditie verstaan we hier het culturele erfgoed van een beschaving, dat méér behelst
dan een louter depositum van denkgewoonten en pasklare oplossingen. Zo'n traditie stelt de
mensen in staat op creatieve wijze de wereld en de geschiedenis te begrijpen en de uitdaging
van de toekomst aan te kunnen.
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Die werkwijze is uitgesproken teleologisch (doelgericht). In het hart van elke
verantwoordelijke handeling brengt zij de spanning binnen - van het menselijk wezen
als dusdanig - tussen de ondoorzichtigheid van de gegeven situatie en het streven
van de vrije wil dat autonomie is. Ethische ‘vindingrijkheid’ behoort dan ook tot het
wezen van de handeling omdat de tradities (met inbegrip van het kerkelijk magisterium
voor katholieken) tenslotte niets anders vertegenwoordigen dan ‘de formulering van
wat, op een bepaald moment, een creatieve inspanning geweest moet zijn’28. De
bestaande ethische codes zijn in zekere zin het bezinksel van wat vroegere ethische
inspanningen wisten te lichten uit de veelvuldige particuliere situaties waarmee een
traditie geconfronteerd is geweest. En die codes zijn ‘tenslotte niets anders dan
aanwijzingen, bestemd om individuen te helpen bij hun ethische besluitvorming’29:
zij ontslaan het individu nooit van de verplichting de oorspronkelijke intuïtie die ze
bezielde voor eigen rekening te nemen. De ethiek is derhalve geen gesloten domein
noch een verzameling van gevestigde codes: openheid en ‘inventiviteit’ horen er
wezenlijk bij.
Dat inventief karakter van de ethiek maakt dat er tussen de
wetenschappelijk-technologische en de ethische problematiek een nauw verband
bestaat: op weliswaar verschillende manieren gaat het beide om de ‘auto-poièsis’
van de mens. In Les enjeux de la rationalité heeft J. Ladrière gewezen op de
merkwaardige analogie tussen enerzijds de dieper liggende tendens van het
wetenschappelijk technologisch systeem dat de beheersing van natuur en leven
beoogt, en anderzijds de immanente doelgerichtheid van de vrije wil in zijn ethisch
dynamisme. ‘In beide gevallen, zegt hij, vindt men de “autonomie” als leidend
beginsel’. Aldus bekeken ‘zouden de wetenschappelijk-technologische ontwikkelingen
de vrije wil een bewegingsruimte verlenen, die almaar beter aan zijn eigen natuur
beantwoordt; ze zouden de mens bevrijden van natuurlijke determinismen en
toevallige contingenties, hem in staat stellen zelf de wetten van zijn groei te bepalen
en hem tegelijk bijkomende middelen aan de hand doen voor de concrete
verwezenlijking daarvan’30.
In dat perspectief bekeken kan het technologisch handelen slechts een etappe zijn,
een bemiddeling tussen het reeds en het nog niet. Maar naarmate de hogere
gesignaleerde wetenschappelijke objectivering de

28
29
30

J. Ladrière, Les enjeux de la rationalité, Aubier Unesco, Paris, 1977, p. 142.
J. Ladrière, o.c., ibid.
J. Ladrière, o.c., p. 147.
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be-leving door de constructie vervangt en de mens tot zijn ‘machinaal’ lichaam
reduceert, dreigt de technische bemiddeling alles naar zich toe te halen en ‘het hele
dynamisme van de actie voor zichzelf in te palmen’. Dat risico, het gevaar van de
‘unidimensionale mens’ (Marcuse) is de meest beslissende uitdaging van de
beschaving omdat zij inherent is aan het steeds ambiguë karakter van de technische
bemiddeling: ‘Die bemiddeling is noodzakelijk omdat het menselijk handelen daaraan
zijn efficiëntie dankt; maar juist daarom blijft het gevaar bestaan dat die bemiddeling
het hele handelen binnen haar eigen grenzen opsluit en zodoende het dynamisme
ervan perverteert’31.
Wat kan of moet de bijdrage van de filosoof zijn in de ethische recherche? Zijn
taak zal erin bestaan de ethische dimensie als dusdanig in het licht te stellen: aan te
geven waar ethische vragen oprijzen in nieuwe situaties, en de voorwaarden preciseren
van de ethische beoordeling van concrete situaties in het licht van de overgeleverde
waarden van een traditie. De filosoof komt het toe de spanning in stand te houden
tussen het historisch karakter van de ethiek, de betrekkelijkheid van haar reeds
geformuleerde codes én haar transcendentale natuur, haar aanspraak op universaliteit.
De filosoof dient de mens eraan te herinneren dat hij zelf de inzet van zijn actie is
‘en dat de ondoorzichtigheid van die inzet daaraan ligt dat de kwaliteit van de integrale
mens steeds en telkens weer te maken is.’ De filosoof dient erop te wijzen dat er in
de geschiedenis een soort ethisch experimenteren plaatsvindt van de mens door de
mens32.

Ethiek en menselijke genetica
Indien de ethische creativiteit hierin bestaat dat zij, in het licht van een traditie, de
ethische eisen zoekt te onderkennen zoals die zich in de objectiviteit van concrete
situaties openbaren - in plaats van daarop meteen pasklare oordelen te projecteren dan kunnen wij van de hypothese uitgaan dat de ethische recherche in drie stadia
verloopt. Vooreerst dient men de situaties in hun objectiviteit te zien en te erkennen.
Vervolgens zal men de civiele en religieuze tradities bevragen waarin men geworteld
staat. Tenslotte zoekt men, op grond van de opnieuw toegeëigende tradi-

31
32

J. Ladrière, o.c., ibid.
Mededeling J. Ladrière, 15/5/81.
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ties, de concrete, ethische eisen los te weken uit de situaties waarin ze opduiken.

De objectieve analyse
De objectieve analyse van de nieuwe situaties veronderstelt vanzelfsprekend de
interdisciplinaire aanpak. Hoe fragmentarisch ook de reeds verrichte studie is, het
lijkt mij toch de moeite waard om op een drietal punten wat uitvoeriger in te gaan.
Er is vooreerst de vraag of de ontwikkeling van de industriële samenleving enige
invloed heeft op het genetisch patrimonium van de mensheid. De diepgaande analyse
van de beschikbare statistieken geeft daarop een genuanceerd antwoord. Een eerste
conclusie luidt: onder de mutatieverwekkende oorzaken, die een gevolg zijn van de
industriële ontwikkeling, lijken de ioniserende stralingen een geringer globaal risico
mee te brengen dan de chemische substanties. Zo heeft men b.v. vooralsnog geen
toename van genetische gebreken kunnen aantonen bij de afstammelingen van de
overlevenden van de bombardementen van Hiroshima en Nagasaki. Maar opgepast!
Die constatering wordt pas betekenisvol indien men er rekening mee houdt dat de
meeste fenotypische (en dus meteen waarneembare) afwijkingen veelal samenhangen
met recessieve genen of multifactoriële allelen (waarin meer dan één gen betrokken
is). Die afwijkingen zullen zich dus pas manifesteren wanneer de verschillende
gemuteerde genen - die dezelfde afwijkingen met zich brengen - samen in eenzelfde
embryo verenigd zijn; m.a.w. wanneer de dragers van dezelfde genen zich onder
elkaar voortplanten. Op grond hiervan lijkt het raadzamer dat men maatregelen zou
nemen om huwelijken tussen bloedverwanten te verhinderen (die uit de aard van de
zaak het voorkomen van dezelfde genen bij de partners bevorderen). Nog belangrijker
lijkt het de industriële stralingsbronnen streng te controleren en b.v. de voortplanting
te verhinderen van personen die door een sterke stralingsdosis getroffen werden33.
Op een tweede vraag, naar het erfelijk karakter van bepaalde psychische storingen,
schijnt het onderzoek eveneens een genuanceerd antwoord te geven. Kan men
enerzijds met stelligheid bevestigen dat 90% van de
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Mededeling Léonard, 12/12/80.
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zware mentale storingen van genetische oorsprong zijn (de trisomie 21 is daar één
voorbeeld van), dan lijkt het anderzijds volkomen absurd te gewagen van een
‘chromosoom’ van de intelligentie of van de misdadigheid. De meest nauwgezette
analyses schijnen aan te tonen dat de aan- of afwezigheid van bepaalde genetische
configuraties in een individu bevorderende of remmende voorwaarden zijn voor het
optreden van deze of gene psychische stoornis. Zo kan b.v. in het geval van
schizofrenie hoogstens de hypothese worden geopperd van een bepaalde
multifactoriële configuratie, waarvan de afwezigheid het individu nog niet schizofreen
maakt maar wel ontvankelijker voor die ziekte34.
Deze en nog een aantal andere gegevens doen nogal radicale twijfels rijzen aan
de idee zelf van een ‘beheer’ van het genetisch patrimonium van de mensheid: een
beheer dat zich b.v. de eliminatie van de ‘gebreken’ en de ‘verbetering van de soort’
tot doel zou stellen35. De ‘gebreken’ situeren zich inderdaad op het genotypische
niveau en men weet vooralsnog niet hoe daar in te grijpen. Eén voorbeeld slechts:
de eliminatie of sterilisatie van individuen die een bepaalde afwijking van het
recessieve type vertonen, met een frequentie van één op 2.500 in de bevolking, zou
de feitelijke dragers van dat gen slechts met 1% doen afnemen. Zelfs in de
veronderstelling - die ik afwijs - dat een individueel menselijk leven volstrekt niet
opweegt tegen de beoogde verbetering van het ras, zou een praktijk van eliminatie
van de ‘gebrekkigen’ hoogstens marginale verbeteringen van de soort met zich
brengen. Er is nog een verwikkeling: indien ongeveer 1/4 van de individuen die aan
muscoviscidose36 lijden zeer jong en in uiterst pijnlijke omstandigheden sterven, dan
blijken 2/3 van de overlevenden beschermd te zijn tegen de overbrenger van de
malaria. Dit enkele feit illustreert treffend hoe moeilijk het is te preciseren wat een
‘goed gen’ en wat een ‘slecht gen’ is. Ook op dit vlak dus - het ‘beheer’ van het
genetisch patrimonium - lijken preventieve maatregelen eerder aangewezen dan
rechtstreekse ingrepen. In de gegeven situatie zou de inspanning van de gemeenschap
zich vooral moeten richten op de controle van mutatieverwekkende industriële
activiteiten, en bijkomend op de sensibilisering van de publieke opinie voor de
gevaren verbonden met de voortplanting onder
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Mededeling Cassiers, 30/1/81.
Mededeling Jacquard, 28/1/81.
De muscoviscidose is een erfelijke anomalie (van het autosome - niet tot de
geslachtschromosomen behorende - recessieve type), die zich bij de nieuwgeborenen
manifesteert door een dodelijke darmafsluiting, of spijsverterings- en pulmonale stoornissen
die eveneens dodelijk zijn.
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zelfs ver verwijderde afstammelingen van personen, die ooit ernstige verstoringen
van hun genetisch patrimonium hebben kunnen ondergaan37.

Civiel-rechtelijke en christelijke tradities
Ook de burgerlijke maatschappij dient zich in te laten met de reglementering van
eventueel gevaarlijke activiteiten. ‘Niet alleen omtrent de reglementering van de
industriële activiteiten en van het onderzoek rijzen juridische problemen, maar ook
omtrent de ‘sociale indicaties’ van de abortus en de ‘inwilliging van de medische
ingreep’38. Vanuit juridisch standpunt is een van de wezenlijke problemen waarmee
een ‘gewetensvolle en verantwoordelijke’ wetgever zich geconfronteerd ziet de vraag:
‘wie kan wat doen, hoe en waarom?’; waarbij een beroep op puur subjectieve criteria
vermeden wordt zowel aan de actieve (industrie, dokter) als aan de passieve
(bevolking, zieke) zijde van het beschouwde proces (waardoor dat proces aan elke
rechtscontrole zou onttrokken worden). Voor de wetgever liggen er twee wegen
open. In een eerste geval wordt de eventueel gevaarlijke activiteit zo weinig mogelijk
gereglementeerd - onder het voorbehoud dat de door anderen genomen beslissingen
aan een controle achteraf onderworpen blijven: die werkwijze heeft het voordeel van
een grotere speelruimte voor het individuele morele geweten. In het tweede geval
wordt de geviseerde activiteit tot in het detail gereglementeerd: die werkwijze heeft
het ‘voordeel’ van een verminderde eigen verantwoordelijkheid van de betroffen
personen of instanties, maar kan een soort kielzog-beweging op gang brengen doordat
die activiteit geïnstitutionaliseerd wordt39.
Een christelijke ethiek kan zich vanzelfsprekend niet vergenoegen met de louter
juridische aspecten van het probleem, maar dient ook haar eigen tradities te bevragen.
De eerste bron daarvan is de Heilige Schrift. Maar de Bijbel bevragen over niet direct
Bijbelse kwesties is een vrij hachelijke onderneming. Dat vereist een echt
hermeneutische arbeid. Wij suggereren twee benaderingswijzen. De methode van
de inspirerende analogieën lijkt ons geschikt te zijn om enig licht te werpen op wat
de Bijbel kan bijdragen tot de actuele ethische problematiek. Tegelijk zou men kunnen
uitgaan
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Mededeling Jacquard, 28/1/81.
Mededeling Hennau-Hublet, 13/3/81.
Mededeling Verhaegen, 13/3/81.
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van het inzicht dat wij te maken hebben met een conflict tussen twee fundamentele
ethieken: die van de onvoorwaardelijke eerbied voor - en sacralisering van - het
leven, en die van 's mensen macht en meesterschap over het leven. Dat ‘dilemma’
kan onze bevraging van de Bijbel oriënteren met het oog op de bio-ethische problemen
van vandaag.
In de Bijbel verschijnt God enerzijds als de Levende, degene die uit de oer-chaos
de elementen afscheidt om de wereld met levende wezens te bevolken, en anderzijds
als degene die oproept tot het Verbond, tot ‘convivialiteit’. Hij is bovendien degene
die de mens schept naar zijn eigen beeld en hem het beheer van die wereld
toevertrouwt, niet als aan een concurrent, maar aan een bondgenoot. Zou die visie
niet een paar nog zo algemene aanwijzingen bevatten die ons toelaten in het
traditionele kerkelijke erfgoed twee volstrekt fundamentele én complementaire
beginselen te onderkennen? Ten eerste: ‘dat alleen God, die de Levende is, volstrekt
heilig is en dat het leven niet God is’; vervolgens: ‘dat de scheppende activiteit van
God zich voortzet in de beheersing van de schepping door de mens, op voorwaarde
dat die menselijke arbeid zich voltrekt in trouw aan het Verbond dat God hem
aanbiedt’. In dat perspectief zou de autonomie van de mens één van de voorwaarden
zijn voor de voortzetting van de schepping. 's Mensen meesterschap over het leven
wordt dan evenals het leven zelf een goede zaak, omdat het een gave is van Gods
Verbond. Daardoor zou de bio-ethische kernvraag een verschuiving ondergaan: niet
langer een arbitrage impliceren tussen ofwel technisch meesterschap ofwel eerbied
voor het leven, maar wel de opdracht nieuwe manier(en) uit te vinden om de
verschillende gaven Gods samen te beleven40.
De vloek die op ons rust is niet onze eindigheid, maar het verbreken van het
Verbond wat een breuk is met God. De mens, beheerder van het leven der levenden,
verliest niet àlles wanneer hij het leven verliest: laat hij echter koste wat het kost op
‘anarchistische’ en ‘chaotische’ wijze alle vormen van macht over het leven de vrije
loop, dan maakt hij de aan zijn hoede toevertrouwde wereld onbewoonbaar en
vervangt hij door roof en plundering de convivialiteit waartoe hij geroepen is. M.a.w.
elke Bijbels geïnspireerde bio-ethiek heeft a.h.w. een ecologische dimensie: het gaat
er niet om alle leven te sacraliseren maar wel het leven te heiligen. In die context
mag men de Bijbelse oproep ‘Groeit en vermenigvuldigt U’41
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Mededeling Dumas, 11/20/80.
Mededeling Léonard, 12/12/80.
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beslist niet verstaan als een imperatief bevel tot anarchistische proliferatie die zonder
meer catastrofaal zou zijn, maar als een uitnodiging tot ‘symbiotische
vruchtbaarheid’42.
Met deze enkele opmerkingen werd natuurlijk onvoldoende recht gedaan aan de
hele Bijbelse boodschap over het leven. Aan het verrichte onderzoek ontbrak o.m.
een studie van teksten uit het Nieuwe Testament. En voor een evaluatie van de
kerkelijke theologische traditie zou de bijdrage van een historicus van de ethiek
welkom zijn geweest. Maar men moest ergens beginnen, en wij hopen dat het
onderzoek in de aangegeven zin kan worden voortgezet.

Concretere reëvaluaties?
Het leek ons nodig, reeds in dit stadium van onze ethische verkenning,
proberenderwijs enige concrete evaluaties te formuleren, rekening houdend met
recente uitspraken van het kerkelijk leergezag. Wattiaux, de moralist in onze ploeg,
heeft zich daaraan gewaagd. Uitgaande van een aantal verklaringen van de laatste
pausen, van de Bijbelse theologie en van een personalistisch geïnspireerde filosofische
antropologie, pakte hij zonder omwegen de twee hier eerder gesignaleerde kwesties
aan: de vrijwillige zwangerschapsonderbreking en de technieken van kunstmatige
inseminatie. Hij erkende dat de kerk vasthoudt aan de leer dat ‘elk lid van de
menselijke soort ab utero - hoe minuscuul ook als het embryo-in-ontwikkeling, hoe
onterfd ook als de gehandicapte - bestemd is om binnen te treden in een relatie met
God, die de belofte inhoudt van de glorie der verrijzenis’43. Hij meende dat het in die
omstandigheden toch moreel verantwoord is te verzaken aan uitzonderlijke
(gesofisticeerde en dure) technieken, die b.v. het leven van een met zware anomalieën
behepte nieuw-geborene in uiterst pijnlijke voorwaarden wat zouden kunnen rekken.
In verband met de kunstmatige inseminatie beklemtoonde hij vooreerst ‘dat de mens
een waarde op zich is die niet mag herleid worden tot een middel voor een of ander
doel’ en dat ‘de menselijke waardigheid het enige criterium is om het gebruik van
onze technisch-wetenschappelijke kennis te beoordelen’. In die context zou men,
voor zover het gaat om een oudergemeenschap ten dienste van het kind, de
kunstmatige insemi-
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Mededelingen Boné, 25/3/81; Dumas, 11/12/80; Wattiaux, 27/2/81.
Mededeling Wattiaux, 27/2/81.
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natie en de bevruchting in vitro kunnen beschouwen als technische hulpmiddelen
ten behoeve van de mens, op voorwaarde althans dat het verwachte kind echt het
kind is van de man en de vrouw die een gemeenschap vormen44. Hij verwierp de
heterologe inseminatie en de inplanting van een vreemde of heteroloog bevruchte
eicel, omdat het kind in dat geval niet het kind van beide ouders is en omdat dergelijke
praktijken de wederzijdse relatie tussen beide partners op grondige en volkomen
onvoorzienbare manier zouden wijzigen.
Wat men ook moge denken van deze voorlopige conclusies, mijn opzet was alleen
de eigenlijke inzet en enkele krachtlijnen van het debat te omschrijven. Daaruit blijkt
dat de auto-poièsis van de mens niet uitsluitend de zaak is van medici en biologen
maar even goed van juristen, theologen, psychologen... en van iedereen! Op de vraag
van Rostand ‘Kan men de mens veranderen?’ luidt het antwoord: dàt de mens
metterdaad zichzelf verandert, zich opbouwt of afbreekt, zowel op het ethische en
geestelijke als op het biologische vlak. De auto-poièsis van de mens is tegelijk ethisch
en technisch, zal ongetwijfeld almaar meer in 's mensen eigen handen liggen en vormt
een van zijn zwaarste verantwoordelijkheden tegenover God. Hopelijk zal het begin
oktober te Louvain-la-Neuve geplande congres een echt interdisciplinaire discussie
op gang brengen45.
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Mededeling Wattiaux, met een verwijzing naar een toespraak van paus Johannes Paulus II,
L'homme toujours au centre de la science, in Osservatore Romano, 18/11/80, p. 11.
Van 6 tot 7 oktober organiseerde het Centre de Philosophie des Sciences te Louvain-la-Neuve
een colloquium over Ethique et Génétique.
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Het Indiase federalisme uitgedaagd
Beni Ekka
In The Soul of India, een boek dat stof tot nadenken geeft, stelt Amaury De
Riencourt dat het federale India uiteen zal vallen, ‘gebalkaniseerd’ zal worden.
Een tijdelijke militaire dictatuur zou dit wel kunnen uitstellen maar niet beletten.
India zou dan, zoals het Midden-Oosten na de val van het Ottomaanse Rijk en
zoals de geografische boord van het Euraziatische gebied, het politieke slagveld
van de wereldmachten worden. Waarop is deze conclusie gebaseerd? Welke
middelpuntvliedende krachten zouden de Indiase Unie uiteen doen vallen? Er
zijn er vele, maar hier beperken we ons tot twee van de belangrijkste: de
verschillende geografische regio's en het taalprobleem.

Regionalisme en balkanisering
Regionalisme is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de verdeeldheid in India.
Natuurlijk heeft zo'n land verschillende regio's, ongeacht of die nu geografisch,
economisch, taalkundig of cultureel bepaald zijn: gebieden, streken met een
gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijke gebruiken en een gemeenschappelijk
geloof die mensen samenhouden in grotere groepen waarin zij zich helemaal thuis
voelen, waarmee zij zich identificeren. Maar dit heeft niets te maken met regionalisme.
Onder regionalisme verstaan we hier de neiging van mensen om politieke en
economische doeleinden na te streven ten bate van de eigen regio, ten koste van de
andere. In hun enthousiasme bij het behartigen van hun eigen regionale belangen
ontwikkelen zij haat en vijandigheid ten opzichte van bewoners van andere regio's
die nochtans in hetzelfde staatkundig verband zitten. In zijn extreme vorm leidt dit
soort regionaal bewustzijn tot een zelfstandig nationaliteitsbewustzijn. Dat is nu in
India langzaam aan het gebeuren.
Om administratieve redenen hadden de Britten India in provincies verdeeld. Iedere
provincie had verschillende regionale talen. Voor taalkundig patriottisme was er in
die omstandigheden geen plaats. Provinciaal was de
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administratie goed geregeld, in het hele land was Engels de voertaal. Het land was
één. In de strijd voor de onafhankelijkheid waren alle Indiërs nog één, maar na de
dood van de grote nationale leiders nam de macht van de provinciale leiders enorm
toe.
Moeizaam maar verbeten werden nieuwe staten gevormd gebaseerd op taalcriteria.
Ze gaan ieder hun eigen weg; wrijvingen en botsingen ontstaan, niet alleen tussen
de staten onderling, maar ook binnen de staten zelf. In sommige staten werden tijdens
of na de reorganisatie bepaalde regio's verwaarloosd, bewust of door onachtzaamheid,
om politieke of economische motieven. Deze regio's trachten zich nu te organiseren
en eisen voor zich afzonderlijke staten op. De reorganisatie van Assam door de
vorming van Hill State is door de Lok Sabha (het Indiase Huis van Afgevaardigden)
al goedgekeurd. De Telenganabevolking uit Jharkhand in Bihar en de Gorkhabevoking
in West-Bengalen eisen een autonome staat; de leiders in Old Mysore willen hun
staat splitsen in Old Mysore en New Mysore. Eendere tendensen in andere staten
worden daardoor aangewakkerd. Deze ontwikkeling bevordert het gevoel dat de staat
exclusief behoort aan hen die de leidende taal spreken; taalkundige
minderheidsgroepen gaan zich buitenstaanders voelen en als zodanig worden zij ook
op het vlak van zaken doen en tewerkstelling geminoriseerd. Gegeven haar federale
inrichting is dit ‘regionalisme’ wellicht de meest fundamentele uitdaging voor de
Unie. In een uitgestrekt en cultureel zo verscheiden land als India is federalisme de
enig mogelijke staatsvorm. Federalisme veronderstelt enerzijds zo'n sterke nationale
loyauteit dat het verschillende regio's bijeenhoudt, anderzijds regionale loyauteiten
die krachtig genoeg zijn om politieke identiteit en de uitdrukking daarvan mogelijk
te maken. Een ‘juist’ evenwicht tussen deze twee fundamentele loyauteiten is de
voorwaarde voor een leefbaar federaal systeem. Wordt het regionalisme zo sterk dat
het dit evenwicht in gevaar brengt, dan krijgen we een situatie zoals die zich vandaag
in India voordoet. Het nationale perspectief dat voorzat in de ‘vrijheidsbeweging’,
verdwijnt naar de achtergrond, van ‘nationaal leiderschap’ is bijna geen sprake meer,
de enige loyauteit die nog telt is die tegenover de regio. Afgezien van enkele
sporadische uitingen van saamhorigheid in tijden van dreiging van buitenuit, is geen
enkele ideologie nog sterk genoeg om nationale perspectieven en een nationale
loyauteit te creëren en levend te houden. De Indiase politiek is in hoge mate een
‘politiek van schaarste’, zonder enig ideologisch referentiekader. Gaandeweg is het
regionalisme, in sommige gevallen zelfs het subregionalisme, er een opvallende rol
in gaan spelen.
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Regionale spanningen hebben verschillende oorzaken. Een regionalistisch beleid is
in feite een handig instrument geworden voor politieke maneuvers, die in India meer
op personencultus dan op politiek beleid zijn gericht. Daar geen enkele van de
belangrijkste nationale leiders zeker van zijn stuk is, spelen zij de kaart van het
regionalisme. Daardoor compromitteren zij hun nationale imago. Ze wisselen dan
ook voortdurend van kamp en hebben geen enkel moreel gezag meer. Als zij de mond
vol hebben van ‘nationale eenheid’, ‘integratie’ enz., is dat niet veel meer dan een
platitude. Wanneer zij te doen krijgen met twisten tussen de staten, is de enige vraag:
hoe raken wij hier weer zo vlug mogelijk van af? Veel hangt ervan af hoe de wind
van agitatie en tegen-agitatie blaast. Een beslissing in deze context is vaak eerder
een vlucht dan een ‘oplossing’. De State Reorganisation Commission had heel
duidelijk gesteld dat taal een bruikbaar criterium was voor het hergroeperen van
gebieden met het oog op een gemakkelijker administratief beheer, maar dat taal niet
het enige en zelfs niet het belangrijkste criterium mocht zijn. De commissie zocht
dan ook een ‘evenwichtige’ aanpak waarin rekening werd gehouden met
administratieve overwegingen, economische belangen van het betrokken gebied, én
nationale solidariteit.
Voor een beter begrip van het gevaar waaraan de Unie blootstaat, moet men ook
rekening houden met de ideologische tegenstellingen tussen het door de
Congress-partijen gedomineerde Centrum en de niet-Congress-staten. Hoe sterk de
oppositiepartijen zijn geworden, is gebleken in de Vierde Algemene Verkiezingen.
Dat dit zou leiden tot een botsing tussen Centrum en niet-Congress-staten, was te
voorzien, maar in sommige gevallen, met name in West-Bengalen, Kerala en Punjab,
nam het conflict een dramatische wending. Groot twistpunt werd de rol van de
gouverneurs. Zij brachten zelf hun ambt in opspraak door op te treden als agenten
van het Centrum. Daarmee schond het Centrum duidelijk de regels van de
grondwettelijke etiquette. Er gaan zelfs stemmen op om een herziening te eisen van
de relatie tussen Centrum en Staten en, zo nodig, een verandering van de grondwet
om meer macht te geven aan de Staten. Als het zo verder gaat, komt de Unie in groot
gevaar.

Het regionalisme-fenomeen
Regionalisme in de Indiase context is, zoals overal, een mistig verschijnsel. Positief
belichaamt het een zoeken naar een eigen identiteit en zelf-
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verwerkelijking, negatief weerspiegelt het een mentaliteit van relative ontbering.

Ontwikkelingsstadia
Natuurlijk was er in India ook vóór de Onafhankelijkheid reeds regionalisme, maar
het bleef veel latenter. Oorzaken daarvan waren in grote trekken de schaarse
mogelijkheden tot economische ontwikkeling, de beperkte toegang tot deelname aan
het politieke leven, de obsessie van de gemeenschapspolitiek, en het primaat van het
gemeenschappelijke doel: bevrijding van de koloniale overheersing. De eerste
regionalistische oprispingen werden merkbaar na de grondwettelijke hervorming
door de Wetten van 1909, 1919 en 1935. Concrete voorbeelden daarvan waren de
oprichting en de rol van de Rechtvaardigheidspartij in Madras en, in mindere mate,
van de Alkali Dal in Punjab.
Na de Onafhankelijkheid zijn er drie belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van
het regionalisme.
1. Toen met het oog op de opbouw van de nieuwe natie een democratisch beleid
werd ingevoerd, gebaseerd op principes van democratie, secularisatie, nationale
eenheid en sociale rechtvaardigheid, gingen alle delen van het land daar hun deel
van opeisen en begonnen met elkaar te wedijveren; elke frustratie van verwachtingen,
elke achteruitstelling in de wedijver, op welk gebied ook, kon tot regionalisme leiden.
2. De integratie van de prinselijke staten resulteerde in de fusie van relatief kleine
eenheden tot nieuwe, grotere provincies. De bevolking van deze nieuwe staten werd
verscheurd door een dubbele loyauteit: loyauteit tegenover hun vroegere territoriale
gemeenschap enerzijds, tegenover de nieuwe territoriale structuren anderzijds. De
loyauteit tegenover de vroegere gemeenschap versterkte het regionalisme. Vooral
zo is het succes van de prinsen bij de verkiezingen te verklaren; zij kregen vaak een
overweldigende steun in hun eigen vroegere territoria, veel minder in andere delen
van de nieuw gecreëerde staat.
3. De taalkundige reorganisatie herleidde 28 staten tot 14 staten en 6 centraal
beheerde territoria. Hieraan werden later nieuwe staten toegevoegd. Bombay bij
voorbeeld werd verdeeld in Gujrat en Maharashtra, Punjab in Punjab en Haryana.
De States Reorganisation Commission liet zich kennelijk leiden door vier grote
principes: 1) het behoud van de eenheid en de veiligheid van India; 2) taalkundige
en culturele homogeniteit; 3) financiële, economische en administratieve
overwegingen; 4) de
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doeltreffendheid van het nationale plan. Maar taal bleef het kritieke punt. De taal
werd een factor waar men niet omheen kon, zozeer zelfs dat de term ‘taalkundig
regionalisme’ in de literatuur gemeengoed werd.
Om dit te begrijpen moeten we voor ogen houden dat het culturele pluralisme dat
India altijd gekend heeft en het hedendaags regionalisme hun grondslag vinden in
de geo-culturele realiteit. Daarmee bedoelen we: de geografische omschrijvingen
waarmee mensen van een bepaald gebied hun identiteit gewoonlijk in verband
brengen: de geschiedenis van iedere regio met haar eigen cultureel erfgoed, folklore,
mythen en symbolen; het kastensysteem, dat in dit verband slechts belangrijk wordt
als het samenvalt met overheersing (zoals Maharashtra), met taaloverwicht (zoals in
Maharashtra of in Tamil Nadu), met godsdienst (zoals in Punjab of, in negatieve
termen, in Tamil Nadu met zijn anti-Brahmanisme) enz.; en tenslotte de taal.
Taal is misschien het belangrijkste kenmerk van groepsidentificatie. Tegelijk trekt
ze, juist omdat ze zo'n bindende factor is, scherpere grenzen dan kleur of ras.
Taalkundige homogeniteit versterkt het regionalisme zowel in positieve als in
negatieve zin: ze versterkt de eenheid, maar leidt ook tot emotionele agitatie. Als
uitdrukking van een gemeenschappelijk leven, gedachtenstructuren en
waardenpatronen, is de taal in staat mensen emotioneel te verenigen, hen aan te zetten
om aan de verbetering te werken van hun gemeenschappelijk lot, hun
onderhandelingspositie te versterken. De stichting van Punjab Suba is daarvan een
illustratie. Wat een gemeenschappelijke taal evenwel niet kan beletten is regionalisme
binnen een staat. Geen beter voorbeeld hiervan dan de kwestie-Telengana, waarbij
economische grieven en eisen het haalden op overwegingen van taalkundige
homogeniteit. Waar het taalprobleem gezien werd als een conflict tussen regionale
talen en Hindi of Engels, heeft dit bijwijlen geleid tot verontrustende vragen als:
kunnen de verschillende staten in India nog met elkaar communiceren als we het
Engels afschaffen, als we er niet in slagen van het Hindi een soort nationale taal te
maken?
Een van de problemen die de taalkundige reorganisatie van de staten meebrengt,
is de verhouding tussen taalkundige minderheidsgroepen en meerderheidsgroepen;
er zijn minderheden die elders een meerderheid vormen, b.v. de ingeweken Bengali's
in Assam, en er zijn er die overal in de minderheid zijn.
De ervaring heeft geleerd dat de druk van het taal-regionalisme in bedwang kan
worden gehouden en zelfs geneutraliseerd, als de economische koek relatief evenredig
verdeeld wordt, als er een tactvol politiek en administratief beheer is en een krachtig,
op het land als geheel gericht beleid. Het
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economisch probleem is inderdaad de kern van het regionalisme. Ondanks de vele
verwezenlijkingen sedert de Onafhankelijkheid, blijft India economisch een
onderontwikkeld land. De middelen zijn schaars, de vraag is onevenredig groot en
neemt als gevolg van de aanhoudende bevolkingsexplosie steeds toe. Dat leidt vanzelf
tot een hevige competitie tussen enkelingen, groepen en regio's en tot een verstoord
evenwicht tussen de verschillende regio's. Eisen voor een rechtvaardige verdeling
konden dan ook niet uitblijven en groeiden uit tot bewegingen. Waar de vorming
van een nieuwe staat geëist werd, was het motief meestal in de eerste plaats de
oneerlijke en ongelijke verdeling van ontwikkelingsmogelijkheden in de meertalige
staten. Schoolvoorbeelden hiervan zijn de opborrelende ontevredenheid in de
achtergebleven gebieden van Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujrat,
Uttar Pradesh en Rajasthan. Andere voorbeelden: de herrie rond de lokatie van
staalfabrieken en andere zware industrieën, waarbij het Centrum beschuldigd werd
van partijdigheid; spanningen tussen immigranten en oorspronkelijke bevolking (b.v.
tussen de oorspronkelijke bewoners van Assam en de Bengali's in Assam, of de leuze
van de Shiv Sena: ‘Maharashtra voor de mensen van Maharashtra’).
Om de zaken in hun juiste verhouding te zien, moet erop worden gewezen dat
samen met dit begrijpelijke streven naar rechtvaardige verdeling, ook het economisch
integratieproces doorging, in het kielzog van de op nationaal niveau geplande
economische ontwikkeling. Met het gevolg dat zelfs regio's die min of meer tot de
bezitloze kunnen worden gerekend, gingen inzien dat hun uiteindelijke heil eerder
in de Unie ligt dan in separatisme. Zo willen de regio's wel binnen een staat hun
eigen identiteit als staat gestalte geven, maar wensen daarom nog niet de Unie te
verlaten. Voorbeelden: de eisen met betrekking tot Punjabi Suba, de afscheiding van
Gujrat van Maharashtra, van Haryana van Punjab of Jharkhand van Bihar. Het is
zelfs zo dat deze bewegingen meestal van de Unie vragen dat zij als scheidsrechter
zou optreden. Ik geloof dan ook dat het economisch gemotiveerde regionalisme meer
als een onderhandelingstroef gezien moet worden dan als een afscheidingsbeweging.
De politieke componenten in het regionalisme zijn belangrijk, hoewel zij het
regionalisme eerder accentueren dan creëren. In hun niet altijd zo verlichte ijver voor
eigenbaat, buiten politici regionale achterstelling en beroering uit om kiezers te
winnen voor zichzelf en hun partij. Het is algemeen geweten dat de lijf-aan-lijf
gevechten binnen de Congress-partij vrij spel gaven aan de Telengana-agitatie en
dat het de Shiv Sena voor de wind gaat in Maharashtra waar de leiders van het
Congress oogluikend
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toezien. Het is juist door het aanwakkeren van het regionaal gevoel dat regionale
politieke partijen zoals DMK, Alkali Dal (Punjab) en de Jharkhand-partij (Bihar)
vaste voet krijgen en overleven. Dat geldt ook voor de Sena's, zoals de Shiv Sena in
Maharashtra en de Gopal Sena in Kerala. Ook grensgeschillen zoals tussen
Maharashtra en Karnataka floreren wanneer het regionaal gevoel aangewakkerd
wordt.
Doordat de oppositiepartijen het qua invloed moeten hebben van de regio's, zijn
ze a.h.w. verplicht met de stroming van de regio's mee te gaan. Dat geldt ook voor
de fracties van de Congress-partij op het niveau van de staten. De partij kan de lokale
en regionale machtsconstellaties niet negeren, hoewel het toch het overwicht van de
ene Congress-partij - met haar nationale leiderschap - is geweest die het land ooit
aaneensmeedde. Uit electorale overwegingen past de Congress-partij zich aan de
lokale machtsstructuren aan. Zij recruteert onder diegenen die op plaatselijk vlak
macht en invloed hebben. Zo ontstaat een politiek systeem dat aanzienlijke spanningen
vertoont tussen wat de partij als regering wil en wat ze doet om zich aan de plaatselijke
situatie aan te passen. Daar zijn macht en partij-cliënteel belangrijke middelen ter
vervulling van territoriale aspiraties die door de heersende klasse ter gelegener tijd
doelbewust gebruikt worden ten gunste van de ene regio en ten koste van de andere.
Zo wordt het regionalisme gevoed door echte of vermeende politieke voortrekkerij,
die een belangrijk facet geworden is van de regionale politiek zelf.

Belangrijke types van regionalisering
Hoewel de regio's niet altijd samenvallen met de huidige deelstaten, kan de deelstaat
toch beschouwd worden als een eenheid waarop we een typologie van het regionalisme
kunnen baseren. Daarin zijn dan drie hoofdtypes te onderscheiden:
1. Regionalisme over de deelstaten heen. Dit steunt op de groepsidentiteit van
verschillende staten die de handen in elkaar slaan om samen een punt van
gemeenschappelijk belang te verdedigen tegenover een andere groep staten. Dit soort
groepsidentiteit is doorgaans negatief van aard, meestal gericht tegen de
groepsidentiteit van anderen. Het blijft ook beperkt tot een bepaald probleem
waaromtrent de groep een gemeenschappelijk standpunt wil innemen: de andere
groepsrivaliteiten, spanningen en conflicten blijven bestaan, ook al neemt men op
één punt een gemeenschappelijk standpunt in. Een voorbeeld hiervan is de spanning
tussen Noord en
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Zuid in India (waar het gaat om problemen als de taalkwestie of de inplanting van
staalfabrieken).
2. Regionalisme tussen de deelstaten. Dit valt samen met de statengrenzen en
houdt een conflict in van een of meer staten met een andere in bepaalde kwesties die
hun belangen bedreigen. Bij voorbeeld de discussies in verband met het rivierwater
in het algemeen en het grensconflict tussen Maharashtra en Karnataka in het bijzonder.
3. Regionalisme binnen de staten. Positief betekent het het zoeken van een deel
van de staat naar eigen identiteit en zelfontplooiing, negatief reflecteert het een gevoel
van achterstelling en uitbuiting van een deel van de staat ten opzichte van andere
delen. Dit soort regionalisme steekt het meest de kop op. Typische voorbeelden: de
Vidharbha in Maharashtra, de Saurashtra in Gujrat, de Telengana in Andhra Pradesh,
de Oost-Uttar Pradesh in Uttar Pradesh, Jharkhand in Bihar en de Oost-Rajasthan in
Rajasthan.
Het Indiase regionalisme is dus een complex amalgaam van geo-culturele,
politico-economische en psychische factoren. Het is moeilijk uit te maken welke
component het overwicht heeft, al haalt de economische het uiteindelijk wellicht op
de andere. Het is ook interessant vast te stellen hoe het regionalisme in India zich
manifesteert in elkaar overlappende cirkels van de belangrijkste types die desgevallend
in elkaar kunnen overgaan maar ook kunnen vervagen indien een structuur van
nationale loyauteit ontstaat en ze transcendeert.

Regionalisme en democratie
Het democratisch politiek systeem is gebaseerd op onderhandeling en wedijver binnen
de grenzen van een systeem gedomineerd door één (regerings-)partij. Het competitieen onderhandelingskarakter van de politiek heeft het regionalisme aangewakkerd:
gaandeweg is het een onderhandelingstroef geworden waarmee groepen die zich
tekort gedaan voelen pressie uitoefenen om toegang tot en een plaats in het politieke
systeem te verkrijgen, met name wat de ontwikkelingsfaciliteiten betreft. Natuurlijk
kan regionalisme leiden tot gewelddadige vormen van onderhandeling, het kan eisen
stellen die de mogelijkheden van een politiek systeem ver overtreffen. Maar voorlopig
althans heeft het zich ook weten in te tomen en zich teruggetrokken wanneer het zag
dat de grenzen van de onderhandelingsmogelijkheden bereikt waren en er niets méér
te bereiken viel. Zolang dit gebeurt, kunnen democratische politiek, regionalisme en
natio-
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nale integratie naast elkaar bestaan zonder dat ze elkaar noodzakelijk op een of ander
fundamenteel punt verzwakken. De democratische politiek heeft er ook voor gezorgd
dat er een interactie kwam tussen elite en massa door middel van verkiezingen en
door het fenomeen van de verbindingspolitiek die zich op het platteland ontwikkelde,
als gevolg van de democratische decentralisatie. Deze is algemeen bekend als
panchayati raj en is bedoeld om het integratieproces tussen elite en massa te
bevorderen door de kloof te overbruggen tussen centrum en periferie. Om de met
elkaar wedijverende eisen van regionalisme en nationale identiteit te verzoenen, is
het dus nodig dat het land zowel federaal als democratisch blijft.

Taal en balkanisering
Er zijn vele talen in India. Wel 25 talen maken er aanspraak op dat ze door meer dan
een half miljoen mensen worden gesproken. Volgens de Indiase grondwet zijn al de
belangrijke regionale talen nationale talen en is het Hindi de officiële taal van de
Unie. De bedoeling was dat het Hindi zou uitgroeien tot de voertaal van heel India.
Vijftien van de belangrijkste talen werden in de grondwet als nationale talen erkend:
Assamees, Bengaals, Gujrati, Hindi, Kanada, Kashmiri, Malyalam, Marathi, Oriya,
Punjabi, Sanskriet, Tamil, Telgu, Urdu en Sindhi. Behalve het Sanskriet, het Kashmiri
en het Sindhi zijn dit de officiële talen van verschillende staten. Uit de volkstelling
in 1961 bleek dat er naast deze nationale talen nog 1.965 moedertalen (home
languages) zijn, gesproken door 438.936.918 mensen. Daarvan zijn er 103 vreemde
talen, gesproken door 315.466 mensen. De overige talen zijn begrijpelijkerwijs
Indiaas.
India telt 22 deelstaten en 8 Unie-territoria. De reorganisatie van de staten na de
Onafhankelijkheid gebeurde op grond van de taal die het meest gesproken werd in
een bepaalde staat. Er bestaat een sterke tendens om die meerderheidstaal verplicht
op te leggen in het onderwijs op alle niveaus en als voertaal in de administratie. Dit
schept spanningen tussen taalkundige minderheden en meerderheden, hoewel de
grondwet de belangen van de minderheden beschermt. Deze wrijvingen hebben het
Indiase politieke leven verziekt. Onnodig te zeggen dat zij ook de Indiase eenheid
bedreigen.
‘Taalkundige homogeniteit is de enige rationele basis voor de reconstructie van
de staten, omdat ze de sociale en culturele levenswijze weerspiegelt, gangbaar in
welomschreven regio's van het land’ - aldus de Commissie voor de Reorganisatie
van de Staten in 1956. Met de princieps-
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verklaring als ruggesteun werden de massa's gemobiliseerd om te ijveren voor het
statuut van een afzonderlijke staat in meer dan 8 delen van de Unie sedert 1952.
Tegen 1956 hadden 8 belangrijke taalgroepen (Assamees, Bengali, Kanada, Kashmiri,
Malyalam, Oriya, Tamil en Telgu) een aparte staat gekregen, in 1960 kwamen er 2
bij (Gujrat en Marathi), in 1966 nog een (Punjabi). Samen met 5 Hindistaten (Bihar,
Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan en Uttar Pradesh) hadden op die manier in
1966 al de 15 talen opgesomd in de VIIIe bijlage van de Grondwet een eigen staat,
behalve Sanskriet en Urdu (de eerste omdat niet voldoende mensen ze als hun
moedertaal spraken, de tweede omdat ze over heel India verspreid is en haar
‘aanhangers’ in geen enkele staat geconcentreerd kunnen worden om er een
meerderheid te vormen).
Blijkbaar had dus rond 1966 de taalformule rechtsgeldigheid gekregen als het
belangrijkste criterium voor de herstructurering van de staten, gedeeltelijk met opzet,
gedeeltelijk als toevallig gevolg van politieke actie. Maar al spoedig stortte de
nationale eenheid gebaseerd op een gemeenschappelijke taal in elkaar. Tegenstrijdige
groepsbelangen en wat men met een brede term ‘kasten-, klassen- en massaconflicten’
kan noemen brachten latente rivaliteiten binnen de regio's aan het licht. Bij nader
toezien bleek trouwens dat naast de taal ook andere factoren een beslissende rol
gespeeld hebben in de samenstelling van de Indiase federatie: etnische en economische
overwegingen (Nagaland, Meghalya, Manipur en Tripura); godsdienst (Haryana en
Punjab); taal en cultuur (Maharashtra en Gujrat); historische en politieke factoren
(Uttar Pradesh en Bihar); integratie van de prinselijke staten en de nood aan leefbare
groepsvormen (Madhya Pradesh en Rajasthan) en natuurlijk taal verbonden met
sociaal onderscheid (Tamil Nadu, Kerala, Mysore, Andhra Pradesh, Assam, Bengalen
en Orissa).
De Indiase Grondwet somt 15 belangrijke talen op, maar er zijn er meer dan 1.000
andere, dialecten incluis, waardoor het onmogelijk is zich over heel het land
verstaanbaar te maken in één bepaalde taal. De nationale voertaal Hindi wordt door
slechts 30% van de bevolking gesproken en daarbij moeten we dan nog rekening
houden met grote verschillen in graad van ontwikkeling. De belangrijkste talen van
het sub-continent hebben hun eigen schrift en literatuur. Sommige hebben een
ontwikkelingsgeschiedenis die eeuwenoud is, een feit waarop de mensen die ze
spreken zich laten voorstaan. Door de staten op taalkundige basis te creëren, werden
regionale talen in de administratie binnengebracht en steeds meer in het onderwijs
gebruikt. Regionale literatuur wordt officieel gepatroneerd zowel door de Unie als
door de Statenregeringen.
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De kwestie van de éne officiële taal voor de Unie heeft een diepe kloof geslagen
tussen de Hindu en niet-Hindu staten. Het Zuiden, en dan vooral de staten die geen
Hindi spreken, zijn op dit punt erg gevoelig. Die Indiërs vrezen dat zij door het
opleggen van het Hindi als nationale taal tot tweederangsburgers zullen worden
gedegradeerd. Alleen al het feit dat het Centrum verplicht was een Anti Secessie Act
uit te vaardigen, wijst erop hoe sterk deze spanning is. Het probleem heeft op een
bepaald ogenblik gedreigd het politieke systeem uiteen te doen vallen en moedigde
separatistische en racistische gevoelens aan. In het Zuiden was het gevoelen algemeen
verspreid dat het invoeren van het Hindi als officiële taal de mensen van het Noorden
voordeel zou bezorgen om posities te verwerven in de Centrale Administratie. Om
die vrees te ontzenuwen kwam in 1963 de Official Language Act erdoor, die voorzag
dat in de administratie het Engels ‘mocht’ worden gebruikt, en ‘mocht’, verklaarde
het parlement, betekende hier ‘zal’. Toen men na 26 januari 1965 de Official Language
Act ten uitvoer wilde brengen, kwamen de zuidelijke staten in opstand. In Madras
brak geweld los. Twee Unie-ministers uit Tamil Nadu gaven met veel vertoon ontslag.
Geëist werd dat Nehru's eerdere verzekering dat het Engels als een ‘geassocieerde’
taal gebruikt zou blijven worden, een wettelijke basis zou krijgen door een gewone
wet of een amendement aan de Grondwet. In 1967 werd de Official Language Act
gewijzigd: in de Unie-administratie mocht het Engels worden gebruikt naast het
Hindi. ‘Engels zal worden gebruikt omwille van de communicatie tussen de Unie en
een staat die het Hindi niet als zijn nationale taal erkent.’
De meeste Indiërs houden er nu een dubbele loyauteit op na: een t.o.v. de regio
waarin ze zijn geboren en opgegroeid, en een t.o.v. India, hun nationale staat.
Misschien komt er wel eens een tijd, moet er een tijd komen dat de eerste loyauteit
ondergeschikt is aan de tweede, maar voorlopig is het omgekeerd. Gaandeweg kunnen
subnationale loyauteiten versmelten met de nationale loyauteit. Als echter de regionale
loyauteiten onderdrukt worden, vertraagt men dit proces en bereikt men het
tegenovergestelde effect. Taal is een primordiale basis van loyauteit. Zolang evenwel
één taalgroep het gevoel heeft dat de andere hem alleen maar kan benadelen, is het
conflict onmogelijk op te lossen met alleen maar discussies, compromissen en
rechterlijke uitspraken.
India's federale politiek heeft op twee manieren de weerslag van het taalprobleem
ondervonden. Het heeft enerzijds de mobiliteit op vele gebieden beperkt, vooral in
het onderwijs en de administratie; anderzijds was het bepalend voor de onafgebroken
confrontatie tussen Noord en Zuid. De Grondwet had voorzien dat het Engels bewaard
zou blijven voor
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een periode van 15 jaar, waarna het voor heel India door het Hindi afgelost moest
worden. De Official Language Commission, zoals de Grondwet het verlangde in
1957 opgericht, stelde twee jaar later dat het Engels niet ‘lang’ als officiële taal kon
worden aangehouden, omdat zulks niet strookte met het nationale zelfrespect.
Ondertussen is het Engels er nog steeds.
Men kan niet zeggen dat de vorming van staten op taalkundige basis ‘op zich’ en
noodzakelijkerwijze een verzwakking van het politieke systeem of van de centrale
regering betekent. Dat neemt echter niet weg dat de toepassing van het principe van
de taalkundige homogeniteit alléén de problemen niet vermag op te lossen.
Onvermijdelijk blijven er altijd aanzienlijke taalminderheden over in de deelstaten
die op taalkundige basis georganiseerd werden. Men vergelijke dit terecht met de
fameuze moslimkwestie die evenmin volledig opgelost werd door de partition (de
afscheiding van Pakistan): na die afscheiding leefden en leven er nog tientallen
miljoenen moslims binnen de grenzen van India.
Vele vroegere voorstanders van de ‘linguïstische’ oplossing betreuren vandaag de
dag de reorganisatie van de federale staten, zoals die nu na de onafhankelijkheid
werd doorgevoerd. En wijten daaraan de uitbarstingen van regionaal fanatisme die
India op het ogenblik teisteren. Maar die deelstaten zijn er en het is nu te laat om
daarop terug te keren. Zij hebben evenwel de taal- en andere problemen niet opgelost.
Momenteel vragen niet minder dan tien taalkundige zones om een eigen staat en
uitingen van niet louter taalkundig ongenoegen duren voort op regionaal vlak. Taal
alléén blijkt niet te volstaan om de loyauteit van de mensen te verzekeren:
economische achterstand, te gering aandeel in de openbare diensten en te weinig
stem in het beleid zorgen voor steeds weer oplaaiende ressentimenten. Te omvangrijke
staten zijn politiek onregeerbaar en staan de ontwikkeling van hun achtergebleven
regio's in de weg. Zij bestendigen de economische ongelijkheid tussen de
bevolkingslagen, bevestigen en versterken de macht van de heersende kasten,
bevorderen kastensolidariteit en partijpolitiek binnen die situatie van economische
ongelijkheid. Uiteindelijk is het vooral de economische werkelijkheid die de
balkaniseringstendens voedt: de taaleisen zijn één uiting van ongenoegen met die
situatie en één middel om daar wat aan te doen.
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Humaniteit en communicatie*
Leo Loewenthal
Bijna elk gesprek over communicatie mondt tegenwoordig uit in een controverse
over de massamedia. Toch zijn die media natuurlijk alleen maar instrumenten
voor communicatie, door de technologie ontwikkelde werktuigen; alleen over
het rechte gebruik ervan kan men zich vragen stellen. De technologie maakt het
ons mogelijk over de wereld om ons heen te beschikken als nooit tevoren. Maar
ondanks telefoon, radio, televisie, toenemende literaire bedrijvigheid en stijgende
oplagen van kranten, tijdschriften en boeken zijn we eenzamer dan ooit en lijkt
ons aller menselijk verlangen naar vrede uitzichtlozer dan ooit. De verkommering
van ons geestelijk en moreel erfgoed ging niet alleen gepaard met de
kwantitatieve groei van de massamedia, ze was er ook het resultaat van. En in
die zin vind ik dat het voor het behoud van de waarde en grootheid van de
menselijke persoon van wezenlijk belang is dat wij ons van dit
communicatieprobleem bewust zijn.
De sociale wetenschappen zeggen ons maar weinig over de invloed van de
communicatie op de ‘humaniteit’ van de mens. Vooral omdat zij zich meestal tot de
massamedia beperkte, heeft de discussie tot nog toe een vruchtbaar gesprek tussen
sociologen en humanisten in feite verhinderd. Ondanks andersluidende stereotiepe
uitspraken van de kant van de humanisten zijn er toch ook wel sociologen die geloven
dat de betekenis van de communicatie in onze tijd adequater achterhaald kan worden
in symbolische uitdrukkingsvormen, zoals kunst en religie. De humanisten verdenken
de sociologen ervan, soms terecht, dat zij geneigd zijn zich doorgaans liever met
kwantificeerbare aggregaten van mensen en dingen bezig te houden dan met mensen
en dingen zelf. Een temperamentvolle illustratie

*

Humanität und Kommunikation (1969) in Leo Loewenthal, Schriften I, Literatur und
Massa-kultur, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1980, pp. 368-380, overgenomen en vertaald
met toelating van de auteur. Voor een inleiding op de persoon en het werk van L. Loewenthal
cfr. Ludo Abicht, Leo Loewenthal en de Frankfurter Schule, in Streven, oktober 1981, pp.
3-14.
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van die humanistische argwaan vinden we b.v. in het gedicht Under Which Lyre van
W.H. Auden:
Thou shalt not answer questionaires
Or quizzes upon World Affairs
Take any test.
Thou shalt not sit
With statisticians nor commit
A social science1.

Prozaïscher drukte een bekende professor zich uit in College English: ‘Ik wist het
niet en mijn collega's nog minder: al geruime tijd hebben de sociaal-wetenschappers
zich beziggehouden met de massacultuur en de massamedia; we hebben er allemaal
wel iets van gehoord, maar wat iemand zich (...) onder de termen “massamedia” of
“communicatie” ook voorstelt, het vulgaire sociologische jargon moet hem rillingen
bezorgen en terug doen deinzen. Sindsdien heb ik verschillende sociologische
monografieën intensief bestudeerd; vele zijn inhoudelijk al even nietszeggend als
afschuwelijk van stijl. Mag ik het één keer luidop zeggen? Het probleem van de
massacommunicatie heeft niet de knapste koppen beziggehouden’.
Meestal is ‘communicatie’ haast volledig losgemaakt van haar referentie naar de
mens. De referentie zit nochtans al in het woord zelf: communication/community.
Werkelijke communicatie leidt tot gemeenschap als deel van allerinnerlijkste
ervaringen. De ontmenselijking van de communicatie is een gevolg van het feit dat
de moderne media, vooral de kranten en verder radio en televisie, er beslag hebben
op gelegd. Dat die ontmenselijking zo ver doorgevoerd is in een samenleving die
aan de onvervreemdbare autonomie van het individu gelooft, is een van de meest
groteske ironieën van de geschiedenis. In het netwerk van de massamedia wordt het
individu op arglistige wijze van zijn menselijkheid ontvreemd. Massacommunicatie
berust op de ideologische erkenning van de individuele autonomie, maar tegelijk
buit zij de individualiteit uit ten gunste van de massacultuur.
Neem bijvoorbeeld een advertentie van de ‘Young Readers of America’, een
dochtermaatschappij van de ‘Book of the Month Club’: ‘Zoals dr.

1

‘Gij zult geen enquêtes beantwoorden, noch kwisvragen over de wereldpolitiek; aan geen
test u onderwerpen. Gij zult niet omgaan met statistici en geen maatschappijwetenschap
bedrijven’.
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Gallup, eertijds zelf professor in de psychologie, onlangs in een artikel in Ladies'
Home Journal heeft aangetoond, is de vroegtijdige gewenning van kinderen aan het
lezen van boeken beslissend voor hun later succes in het leven’. De prestatie en
bijzondere verdienste van George Gallup worden hier gedegradeerd tot een instrument
van verkoopspromotie. De advertentie tooit zich met het aureool van de massacultuur,
zoals dat uit opiniepeilingen oplicht, om de toegang tot de ‘grote cultuur’, de high
culture, aantrekkelijk te maken. Door Gallup aan te halen als een autoriteit op het
gebied van waardevolle culturele bedrijvigheid, beroept men zich voor de ‘betere’
dingen des levens op de grootmeester van de massadiagnose, die het denken van het
grote publiek kent en dus impliciet weet wat voor de mensen het beste is. Doordat
hij als professor in de psychologie wordt opgevoerd, roept men, met een verwijzing
naar zijn sociale positie en beroepscarrière, als in een bezweringsformule, zijn
autoriteit als gecultiveerd en succesrijk zakenman op.
Het ging hier om een ‘Time Reading Program’. Voor nauwelijks 3,95 $ krijg je
maandelijks drie tot vier boeken thuis besteld, en neem je meteen deel aan een
‘geplande leesmethode’; die garandeert je dat je ‘zelfs met heel weinig opoffering
van tijd vele boeken met profijt zal kunnen lezen’, boeken ‘die qua stijl en betekenis
van tijdeloze waarde zijn’. Wat die tijdeloze waarde betreft, staat de selectie buiten
kijf: ‘Onze methode dankt haar belang aan het feit dat de uitgevers duizenden uren
hebben doorgebracht met het zoeken naar antwoorden op vragen die je je zelf ook
al hebt gesteld’. Belang, kwaliteit en relevantie van de geselecteerde
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werken zijn verzekerd: ‘Bij elk afzonderlijk werk hebben de uitgevers een gepaste
inleiding bezorgd, die duidelijk maakt waarop het unieke karakter van het boek
berust, welke betekenis het had, heeft en zal hebben, en welke plaats het inneemt in
de literatuur en het eigentijdse denken’. Met een vleugje religieuze emfase wordt de
aanbeveling afgerond: ‘De boeken worden geleverd in duurzame, soepele banden,
zoals die van bijbels en missalen’. De in miljoenen exemplaren verzonden
reclame-aanbieding gaf zich uit voor een ‘brief’ die uitsluitend gericht was aan
personen van wie men wist dat het gecultiveerde mensen waren. Een massale
wervingsactie wordt hier, net als de meest persoonlijke vorm van schriftelijke
communicatie, een ‘brief’ genoemd, een voorbeeld binnen het voorbeeld van de
pervertering van de communicatie in de massacommunicatie.
De sociale wetenschappers van de laatste twee generaties gingen hun morele plicht
uit de weg doordat zij voorwendden aan waardevrij onderzoek te doen, iets wat zowel
logisch onmogelijk als historisch onbestaand is. In een tijd van positivistische
verblinding (ook de meeste onderzoekers van humanistischen huize gaven daaraan
toe, al hadden ze eigenlijk beter moeten weten) kan men niet krachtig genoeg opkomen
voor het onvervreemdbare recht van de kritische rede, hoe triviaal dat ook mag
klinken. De moderne ontwikkeling van de communicatie heeft menselijke
communicatie gewoon onmogelijk gemaakt; wat ervan geworden is, is op verderfelijke
wijze reeds te merken in de intieme en privé-gesprekssfeer: conversatie is ‘tijdverdrijf’
geworden. Het schrijverscafé, ten tijde van koningin Anne een oord van de meest
delicate persoonlijke gesprekken, is ironischerwijze van de Europese naar de
Amerikaanse scène verhuisd, maar dan wel in de kwalijk vermomde versie van een
troosteloze derdeklas-bar, toevluchtsoord voor ontheemden, die vandaag reeds een
aanzienlijk deel van de bevolking uitmaken. Het zou evenwel van bekrompenheid
en snobisme getuigen de teloorgang van de taal als oorspronkelijke ervaring, alsmede
het lage peil van het alledaagse taalgebruik, uitsluitend in de Amerikaanse
samenleving te willen situeren. In een recente Japanse enquête lezen we bijvoorbeeld
het volgende: ‘Stel dat je 's nachts zit te studeren en dat je de radio aanzet. Zonder
dat je het merkt begin je te luisteren. Het ritme van de muziek schakelt een stuk van
jezelf uit en verbant elke concentratie en studiewil. Met het ritme als met een drijfriem
verbonden lost het leerproces zich op in een automatisme’.
Maar van buiten leren betekent nog niet zijn geheugen cultiveren! Het geheugen
is de bewaarplaats van de levende taal en taal leeft via de mens en zijn wereld door
de geschiedenis heen. De moderne mens echter lijdt aan geheugenverlies: zijn
geheugen schijnt zich vaak te beperken tot
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berichten uit het onmiddellijke verleden, als het al niet van het ogenblik zelf is - zoals
die hem door krant en televisie worden bezorgd. Niet alleen de goederen van de
dagdagelijkse consumptie, ook de taal zelf lijdt aan een ingebouwde of ten minste
feitelijke veroudering. Wat men zich nog herinnert en wat men zal vergeten, lijkt
nauwelijks te onderscheiden; het wordt aan het toeval overgelaten, wordt
onbetekenend.
Aan het slot van Plato's Phaedrus-dialoog staat Socrates' verhaal over de ontmoeting
van de uitvinder-god Theuth met de Egyptische god-koning Thamus, een verhaal
waarin dit fundamentele probleem van onze moderne levensstijl doorklinkt. Theuth
geeft hoog op van zijn uitvindingen en geeft er een opsomming van waarin aspecten
zowel van onze moderne techniek-bezetenheid als van onze moderne
vrijetijdsbesteding terug te vinden zijn. ‘Hij vond de getallen uit, de rekenkunde, de
geometrie en de astronomie, het dobbel- en bordspel’: hij legde de grondslag voor
onze kernonderzoekslaboratoria en onze speelcasino's. Bijzonder trots is Theuth op
zijn uitvinding van het alfabet: ‘Die uitvinding zal de Egyptenaren schranderder
maken en hun geheugen sterken: het alfabet is een elixir voor geheugen en
schranderheid’. De wijze koning ziet echter juist in de uitvinding van het schrift de
bedenkelijke kiem van mechanisering, loutere reproduceerbaarheid en het daardoor
veroorzaakte verlies aan zelfstandigheid. M.a.w. Plato's genie onderkent in de
verworvenheden van de beschaving reeds een bedreiging voor de ware cultuur. Niet
het gesproken woord, maar zijn geschreven uitvloeisel bevat in kiem klassieke
geleerdheid en literaire kunst, maar evenzeer de afgeleide produkten van de
massacommunicatie, van tijdschriften, stripverhalen en Time Reader-brochures tot
reclame-affiches (die kille straatrovers van onze tijd). Thamus verwerpt de opvatting
van het schrift als een ‘elixir’ (in het Grieks pharmakon, dat zowel geneesmiddel als
vergif betekent) en in plaats van het als een heelmiddel aan te nemen, ontmaskert hij
de inherent dodelijke werking ervan: ‘Die uitvinding zal vergetelheid teweegbrengen
in de hoofden van hen die ze leren gebruiken, omdat zij niet langer hun geheugen
zullen hoeven te gebruiken. Hun vertrouwen op het geschrevene, dat buiten hun
eigen voorstellingswereld tot stand komt, zal hen ervan weerhouden hun eigen
ervaringen te benutten. Gij hebt geen elixir voor het geheugen uitgevonden, maar
voor de loutere herinnering. Gij biedt uw leerlingen een schijnbare schranderheid
aan, niet de ware wijsheid. Want zij zullen in het wilde weg vele dingen lezen en
lijken te leren, terwijl ze in feite veelal niets weten en het gelezene zo alleen maar
slecht verteren, omdat ze niet echt wijs zijn, alleen maar schijnen’.
Plato wijst ons er nadrukkelijk op dat communicatie slechts bestaat in de
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onmiddellijke ervaring - onmiddellijk betrokken op het eigen zelf en het zelf van de
ander. Daarom ook past hij de techniek van de dialoog in de dialoog zelf toe; Socrates
spreekt met Phaedrus door Theuth met Thamus te laten spreken. Die techniek
openbaart het kenmerk van de echte conversatie: op elkaar gericht en met iets
gemeenschappelijks bezig. Dat kenmerk van een open hart en een vrije geest is
precies het tegendeel van de voordelen en stereotiepen waarmee de
massacommunicatie vol zit en die hun neerslag vinden in de levensstijl van de
moderne mens met zijn aan anderen ontleende ervaring. Het platoonse ‘geheugen’
is een goed oriënteringspunt om de menselijke, of beter, humanistische houding te
onderscheiden van het quasi-biologische, van-de-hand-in-de-tand-bestaan waaraan
de moderne mens zich schijnt uitgeleverd te hebben. De continuïteit van de klassieke
geleerdheid, de tijdeloosheid van de symbolische herinneringstekenen in de kunst,
de traditierijke betekenis van de religie, het eerlijke en solidaire gedrag van de
enkeling - dat zijn even zovele variaties op het thema ‘geheugen’. Ik ben geneigd
dat geheugen gelijk te stellen met de juist begrepen communicatie, zoals Plato het
gelijkstelde met filosofie. Al deze begrippen - geheugen, communicatie, filosofie berusten uiteindelijk op gemeenschappelijke ervaring.
Tweeduizend jaar na Plato heeft John Smith, zelf een platonist, dezelfde belijdenis
opnieuw geformuleerd: ‘Als organiserend element acht ik een gewetensvolle opleiding
dringend nodig. Maar dat is geen makkelijke onderneming. Onze taal moet immers
op onze eigen ervaring betrokken zijn, willen wij weten waarover wij spreken; en
tegelijk dienen onze woorden de ervaring van de ons omringende wereld op te roepen,
willen wij verstaan worden’.
Ik voel veel voor de gedachte dat de platoonse dialoog de idee insluit van het
‘divine coffeehouse’, het goddelijke conversatie-oord. Hoe dan ook, Plato's
volgehouden nadruk op de cultivering van het geheugen als toetssteen voor
individualiteit en creatieve deelname aan de menselijke communicatie komt m.i. niet
toevallig voor in een dialoog die de filosofie van het schone als hoofdthema heeft.
Ondanks alles is de humanistische betekenis van de communicatie toch niet
helemaal in de vergetelheid geraakt. Ezra Pound (die, zijn afdwalingen ten spijt,
vasthoudt aan de status van de dichter en humanist) schrijft: ‘Zoals taal het machtigste
instrument van de perfidie werd, zo vermag alleen taal het netwerk van de verwarring
te verscheuren. Taal wordt misbruikt om de ware betekenis te verheimelijken en te
verhullen. Taal wordt gebruikt om het totale inferno van de vorige eeuw (en ik moet
eraan toevoegen: van deze eeuw) te ontketenen. Toch is het enige ver-
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weer daartegen de cultuur van de taal en de zorg om de juiste waarneming door
middel van de taal’.
Een sociale geschiedenis van de intellectuele discussie over de moderne levensstijl
moet nog worden geschreven, met name de geschiedenis van de invloed die
verstedelijking en industrialisatie uitgeoefend hebben op de wisselende maatstaf van
cultuur, smaak en moraal. Deze discussie leidt dan tot een kritische analyse van de
rol en het wezen van de kunst en van haar gedevalueerde tegenhanger, of om het in
de thans gebruikelijke vage termen uit te drukken, een analyse van de verhouding
tussen ‘hoogcultuur’ en ‘massacultuur’. Ten minste sinds Montaigne en Pascal, het
duidelijkst in boeken en artikelen van professionele Engelse schrijvers uit de 18e en
19e eeuw maar ook op het continent, is een levendig debat op gang gekomen over
precies hetzelfde onderwerp dat Plato reeds zo provocerend aangesneden had: wat
gebeurt er eigenlijk als het ware ‘ik’, die edele ontdekking van de idealistische
filosofie, de romantische poëzie en het kapitalistische genie, steeds meer in de
mechanismen van de gelijkvormigheid en de enge mazen van de institutionele en
psychologische controle verstrikt geraakt? Er zou echter een pijnlijk misverstand
ontstaan over de draagwijdte van deze discussie, indien we deze vraag probeerden
onder te brengen in de rubriek van de ‘vrijetijdsproblemen’. Het is inderdaad een
onloochenbaar feit dat die auteurs uit de 18e en 19e eeuw zich steeds opnieuw hebben
afgezet tegen de toename van de vrije tijd - in b.v. romans, theater, tijdschriften,
kranten, sport en spel. Dat betekent alleen dat die bezorgde en verstoorde intellectuelen
een zeer kritische kijk hadden op dat domein, waar de mens zogezegd vrij is, zijn
‘vrije’ tijd. Ofschoon er ook onder de intellectuelen natuurlijk verdedigers van de
gelijkvormigheid zijn, die hun talent zeer duur verkopen, blijft er in het hart van het
debat een open wonde zitten: de wonde nl. van de imitatie(zucht) - niet het soort
navolging waarover b.v. de Imitatio Christi het had, maar de haast mimetische
nabootsing van wat iedereen meent te moeten imiteren.
Of de hier beschouwde auteurs al dan niet een oplossing van de crisis van mens
en samenleving mogelijk achten, of zij die menen te vinden in een verbeterde
opvoeding, de romantische terugkeer naar een agrarische samenleving, de vlucht in
een ivoren toren, of zij integendeel helemaal geen uitweg zien: dat allemaal kunnen
best slechts machteloze aanbevelingen aan kritische geesten zijn. Het wezenlijke
verdict (lang vóór Ezra Pound) geldt het verval van de taal als bewaarplaats van de
menselijke communicatie. Dat thema was fundamenteel voor Goethe en Flaubert,
voor Wordsworth en Eliot, voor Coleridge en Nietzsche - en eveneens,
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wat dit punt betreft, voor een groot aantal auteurs van de Edingburgh Review en
andere publikaties uit de intellectuele hoek.
Deze waarachtig humanistische kritiek kant zich tegen het instrumentalistisch
gebruik van de taal en bepleit het autonome karakter van het menselijk woord als
doel op zich, een humanistisch doel wel te verstaan! Taal heeft qua taal vast te houden
aan de geheiligde waardigheid van het menselijk wezen. Met opzet koos ik zo'n
paradoxale uitspraak. Taal is inderdaad op ideale wijze de definitieve logos. Voor
de ultieme uitdrukking en de ware openbaring van het individu beschikken wij over
niets anders dan over taal. In dat opzicht ben ik het eens met Jakob Burckhardt, die
men zeker niet verdenken kan van ongevoeligheid voor niet-verbale
uitdrukkingsvormen: ‘Indien het mogelijk was de kwintessens, de idee, van een
kunstwerk in woorden te vatten, dan zou kunst zelf overbodig worden; en alle
gebouwen, beelden en schilderwerken hadden evengoed niet gebouwd, niet
gebeeldhouwd, niet geschilderd kunnen blijven’.
De symbolische taal van de joods-christelijke godsdienst heeft voortdurend het
niet-instrumentale karakter van de taal beklemtoond, doordat zij haar een goddelijke
oorsprong onderstelt. Of men nu denkt aan psalm 139 (‘Want er komt geen woord
op mijn tong dat Gij, God, niet kent’) of aan de 79e preek van John Donne (‘De
heilige Geest is een bespraakte, hevige en kwistige maar geen woorddronken redenaar,
even ver verwijderd van een schrale als van een overdadige stijl’), de mens verschijnt
daar als het evenbeeld van God omdat hij over taal beschikt, die hem in staat stelt
aan de goddelijkheid deel te hebben. Er komt in de Bijbel een soort archetypische
beschrijving voor van het humanistisch wezen van de taal (1 Koningen, hfdst. 19):
‘Toen trok Jahweh voorbij. Voor Jahweh uit ging een zeer zware storm, die bergen
deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar Jahweh was niet in de storm. Op de storm
volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was Jahweh niet. Op de aardbeving
volgde vuur. Maar ook in het vuur was Jahweh niet. Op het vuur volgde het suizen
van een zachte bries’, de stem van Jahweh. Wanneer wij het vandaag de dag over
communicatie hebben, zijn wij geneigd daarbij aan de storm, de aardbeving en het
vuur van de communicatiemedia, de manipulatie, de reclame, de propaganda en de
massale circulatie te denken. Maar menselijke communicatie is in waarheid de ‘zachte
bries’.
De betekenis van het geheiligde in de taal is paradoxaal. De instrumentalistische
opvatting van de taal (zoals ze veelvuldig in de massacommunicatie maar jammer
genoeg ook onder geleerden gepraktizeerd wordt) verstaat taal als een werktuig, dat
zich even perfectionistisch te gedragen heeft als om het even welk ander technisch
produkt. Het ideaal is:
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snelheid in lezen en schrijven, de leermachine, de computer... Maar die idealen zijn
- in theologische termen gesproken - idealen des duivels: taal moet als uitdrukking
van het schepsellijk wezen ook immer getuigen van zijn voortdurende
onvolkomenheid. Sterfelijk als we zijn, moet onze taal even goed onze grenzen
weerspiegelen als de immer aanwezige opdrachten, mogelijkheden en bekwaamheden
die ons gegeven zijn. Juist die functie van de taal wordt in de produkten van de
massacultuur verraden of ten minste verloochend. Als een film afgelopen is, een
Readers Digest gelezen, een stuk jazz-muziek gespeeld, rest er niets meer te zien, te
zeggen, of te horen: de creatieve uitdrukkingskracht is verstomd. Het logische en
psychologische doel-einde van de genormeerde communicatietechnieken is de druk
op de knop van projector, radio en televisie of de stomme slotgrimas van de zanger.
Maar de ware betekenis van de communicatie, nog hoog gehouden door schrijvers
en dichters vooral, berust op produktief voorstellingsvermogen, op twijfel en op
zwijgen. Wat communicatie echt voor de mens betekent, wordt heden nog in leven
gehouden door de kunstenaars die de ineenstorting van de communicatie tot object
van hun communicatie maken: een James Joyce b.v., die de archaïsche geheimen
van woord en syntaxis exploreert; of de dramaturgen van het absurde theater, die de
radicale kloof tussen woord en betekenis onthullen. Men heeft evenwel die
avant-gardisten niet eens nodig: de scène is bekend en daar treden oudere, meer
vertrouwde getuigen op.
Een goede honderdvijftig jaar geleden schreef Coleridge een brief aan zijn vriend
Southy met het verzoek om mee te werken aan een onschuldige vorm van manipulatie.
Southy zou een brief schrijven aan zijn tijdschrift The Friend, zodat Coleridge in
een antwoord daarop zijn eigen opvattingen over literaire stijl aan de man zou kunnen
brengen. Met die kunstgreep wilde Coleridge vooral zijn ‘eigen overtuigingen over
de natuur van duisterheid’ duidelijk maken. Die ‘duisterheid’ was natuurlijk ironisch
bedoeld. Coleridge wilde benadrukken dat de echte auteur, de oorspronkelijke
‘communicator’ de plicht heeft de ‘rest-betekenis’ of (in esthetische termen) de
dubbel-zinnigheid van taal in het licht te stellen. Coleridges brief van 20 oktober
1809 is een klassieke illustratie van het thema waarom het mij hier te doen is. De
voornaamste elementen ervan waren: het ontbreken van een verantwoordelijke
culturele elite, die zichzelf verstaat als wachter en maner op het vlak van de
intellectuele creativiteit; de steeds geringere eisen aan het lezen in het algemeen
gesteld; en tenslotte het overal opdoemen van een unidimensionele, eenduidige en
scherp omlijnde taal van de efficiëntie en het voorgeprogrammeerde, afgeleide
denken, dat (zoals Plato reeds zag) geen ruimte laat voor het unieke en
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doorleefde, voor produktieve fantasie en afwijkende meningen. Coleridge schrijft:
‘Geen werkelijke informatie kan meegedeeld, geen wezenlijke dwaling helemaal
overwonnen worden, tenzij men een inspanning van de eigen geest verlangt van de
kant van de lezer. Maar de weerbarstige en nu ook nog geringschattende afkeer van
elke denkinspanning is de wortel van alle kwaad in politiek, moraal en literatuur.
Tegen dat kwaad wil ik te velde trekken. Wat ik nu van jou verlang is dat je een
levensechte brief schrijft aan The Friend waarin je met veel humor vooral op mijn
donquichotterie wijst: als zou ik verwachten dat het publiek wel altijd begrip zal
voorwenden voor mijn werk of ten minste belangstelling zal blijven opbrengen voor
zulk een armtierig schrijvertje. In mijn antwoord zou ik dan mijn eigen schrijftrant
tegen de nietszeggende volzinnen van de moderne anglogallische stijl zetten, een
stijl die niet alleen a priori verstaan wordt, maar alle logische coherentie mist en geen
enkele ruimte laat voor bedenkingen van het intellectuele geheugen; een stijl die de
geest nimmer bezwaart met zo iets als herinnering, maar die als een brave
bourgeois-bezoeker één ogenblik blijft en dan plaats maakt voor de volgende. Op
die manier zou ik wellicht mijn eigen overtuigingen omtrent “duisterheid” kunnen
verduidelijken’.
Het getuigt van een superieure ironie dat Coleridge zijn filosofie van de
communicatie een donquichotterie noemt. Om de produktieve ambivalentie van de
artistieke symbolen aan het licht te brengen had hij nauwelijks een overtuigender
metafoor kunnen vinden dan de ridder van la Mancha, die uit onvoorwaardelijke
trouw aan het menselijke tegen banaliteit en trivialiteit ten strijde trekt door de
artistieke manipulatie van een wereld vol van triviale dingen en mensen; archetype
en pionier tegelijk van de moderne absurdisten. Alsof Coleridge bij voorbaat te
antwoorden had op de gekunstelde argumenten van de filmindustrie-managers en
hun handlangers die zichzelf wijsmaken dat ze zich naar de smaak van de massa te
richten hebben, beschuldigt Coleridge die ambachtslui van de informatie en recreatie
ervan ‘dat zij geen inspanning van de geest vragen van de kant van de lezer’. En dat
wijst meteen op het falen van een verantwoordelijke, intellectuele elite, een feit dat
ons vandaag evengoed raakt als Coleridge, Goethe en Stendhal, om slechts drie
medestrijders van toen te noemen.
In onze tijd is vooral de dichter de hoeder van de taal gebleven: taal als het immer
gegeven rijk van menselijke vervulling én als het altijd aanwezige domein van
menselijke frustratie. De dichter verwijst nog naar hogere niveaus van veeleisendheid
en voltooiing. Eliot schreef definitieve richtlijnen in verband met de ‘inspanning van
de geest’ die men van de lezer én
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de auteur moet verlangen. In East Coker bericht hij van ‘een poging om het
woordgebruik te leren’:
... every attempt
Is a wholly new start, and a different kind of failure
Because one has only learned to get the better of words
For the thing one no longer has to say, or the way in which
One is no longer disposed to say it. And so each venture
Is a new beginning, a raid on the inarticulate...2

Wat in deze veralgemeende autobiografische uitspraak van de dichter naar voren
komt is de oneindige zorg van de mens, die hij zijn oereigen begaafdheid verschuldigd
is. Het is belangrijk dat wij proberen het ‘onuitgesprokene’ (inarticulate) te veroveren,
dat aanzienlijke deel van onszelf waarin (zo lijkt het vaak) het zelf pas werkelijk
zichtbaar wordt en dat door de terloopse, mechanische en afstompende simplificaties
van de massacommunicatie geloochend wordt. Het gaat hier om de ‘geestelijke’
dimensie van het leven, het geheim van het wezen van het zijn, dat wij impliciet
verraden door die afschuwelijke ontleding van het vocabularium en van het instrument
van ons denken en voelen, in de massieve ondernemingen van de massacommunicatie,
waar we allen op een of andere manier bij betrokken zijn.
Twee zo verschillende auteurs als John Stuart Mill en Friedrich Nietzsche hebben
hun kommer geuit over de moderne levensstijl, zoals die geschraagd wordt door de
literaire massaproduktie, welke het publiek geen andere keuze schijnt te laten dan
een haast neurotisch zwelgen in een eindeloze stroom klanken, beelden en woorden:
woorden niet bedoeld als een oproep tot herinnering, tot produktieve verrijking, tot
vertaling in ‘dromen’, de ‘stof’ waaruit volgens Shakespeare de wereld is gemaakt.
In de London and Westminster Review van april 1836 schrijft Stuart Mill in een
artikel onder de titel ‘Civilisation’: ‘De wereld overeet zich met intellectueel voer
en zwelgt het door, snakkend naar altijd méér. Niets wordt nog langzaam gelezen,
laat staan herlezen’. En Nietzsche in het voorwoord van zijn Morgenröte: ‘Wij zijn
niet voor niets filologen ge-

2

‘... elke poging is een volkomen nieuw begin en een nieuwe mislukking, omdat je alleen
maar geleerd hebt woorden onder de knie te krijgen voor wat je niet langer te zeggen hebt,
of een manier van spreken zoals je niet langer geneigd bent te spreken. Elke poging is een
nieuw begin, een expeditie naar het onuitgesprokene...’
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weest, wij zijn het misschien nog, dat betekent leermeesters van het langzame lezen
- eindelijk schrijven wij nu ook langzaam. Thans is het niet slechts een gewoonte
van mij maar ik vind er ook smaak in - een boosaardige smaak wellicht? - niets meer
te schrijven waarmee ik niet elk soort mens die haast heeft tot vertwijfeling breng.
Filologie is immers die eerbiedwaardige kunst die van haar vereerders voor alles één
ding verlangt: terzijde gaan, zich tijd laten, stil worden, langzaam worden. Het is een
soort goudsmeedkunst en kundigheid van het woord, die louter fijn voorzichtig werk
te verrichten heeft en niets bereikt als ze het niet lento bereikt. Daarom juist is zij
vandaag de dag nodiger dan ooit; daardoor trekt zij ons aan en betovert zij ons zo
sterk in dit tijdvak van de “arbeid”, ik bedoel: van de haast, van het onbetamelijke
en transpirerende, haastige klaarkomen, dat met alles dadelijk “klaarkomen” wil,
ook met elk oud en nieuw boek - filologie komt niet zo vlug met om 't even wat klaar,
zij leert goed te lezen, dat betekent: langzaam, diep, attent, voorzichtig lezen, met
overpeinzingen, met open gelaten deuren, met tere vingers en ogen lezen...’
Wat geschiedt nu in onze dagen? Kort samengevat: communicatie is een onderdeel
van de consumptiecultuur geworden, waarin de producenten en de verbruikers ervan
nog moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, omdat zij beide onderworpen lijken
aan een levensstijl van de gelijkvormigheid en het gereguleerd gedrag. Het meest
tragische en paradoxale in de moderne beschaving is dat de ideologie van ‘opvoeden
en overtuigen door het gesproken en gedrukte woord’ de facto uitliep op
gevoelloosheid en doofheid voor de ware betekenis ervan. Het uitdrukkelijk geloof
in de overtuigende kracht van het gesproken woord op alle domeinen van het politieke,
culturele en economische leven stoot op een steeds groeiende scepsis, zoniet op een
fundamentele twijfel aan het woord zelf.
Ik heb geen aanwijzingen of utopieën aan te bieden, maar wilde slechts enkele
getuigen dagvaarden die, al waren zij als maatschappelijke krachten relatief
onbeduidend, toch valabele getuigen blijven van het weten om de ware natuur van
de mens. Zo ik mij in het begin van mijn artikel nogal pessimistisch uitliet over de
bijdrage van ons, sociologen, in het communicatie-onderzoek, dan moet ik daar in
mijn conclusie toch iets van terugnemen. Niemand minder dan de grote John Dewey
(1859-1952), filosoof en socioloog, liet ons in zijn briljant essay Democracy and
Education een definitie van communicatie na die ook vandaag nog van betekenis is,
ook al zit er intussen heel wat roest op het onderzoek van weleer: ‘Maatschappij
bestaat niet alleen door overdracht, door communicatie. Er bestaat meer dan een
louter verbaal verband tussen de woorden “common,
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community” en “communication”. Mensen leven in een gemeenschap krachtens wat
zij gemeen hebben; communicatie is de weg waarlangs zij gemeenschappelijk
verwerven wat zij gemeen hebben. Communicatiedeelnemer zijn betekent: over een
ruime ervaring beschikken. Doordat iemand denken en voelen met anderen deelt,
verandert hij zijn eigen opvattingen, en niemand kan zich aan die kracht van de
communicatie onttrekken. Behalve waar het gaat om gemeenplaatsen en frasen, dient
men zich in het meedelen van de eigen ervaring af te stemmen op de ervaring van
de gesprekspartner. Elke communicatie is als een kunst’.
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Een derde generatie katholieke romans in Engeland
J. Kuin
Het percentage katholieken in Engeland is laag. Des te opmerkelijker is het
groot aantal romans dat in dat land over de katholieke kerk is geschreven. Het
is niet eens nodig naar de Iers-Engelse literatuur te verwijzen of naar die geestige
auteurs die voor de katholieke binnenkamers hebben geschreven, zoals
bijvoorbeeld Bruce Marshall (All Glorious Within; Urban the Ninth). Engeland
heeft verschillende auteurs van dit laatste genre gekend; in de Verenigde Staten
schrijft bijvoorbeeld F.J. Powers op deze wijze en in een serie als Bless Me Father
is het genre ook in de TV-wereld doorgedrongen. Het Engeland van deze eeuw
kent echter nog een andere traditie van katholieke romans die wellicht in geen
andere literatuur zo opvallend aanwezig is. De auteurs behoren allen tot de
belangrijke schrijvers van hun tijd. Door hun positie in het literaire leven zijn
zij erin geslaagd typisch katholieke problematieken begrijpelijk en belangrijk
te maken voor een publiek dat vanuit eigen achtergrond weinig affiniteit met
het katholicisme heeft. Daarbij gaat het niet om algemeen-christelijke waarden,
maar om toestanden die alleen kunnen ontstaan binnen de concrete situatie van
de katholieke kerk. Aldus biedt de Engelse literatuur het boeiend fenomeen dat
alle fasen in de ontwikkeling van het katholicisme gedurende deze eeuw
onderwerp zijn geweest van hoogstaande kunst. Men hoeft niet per se naar
geschiedenisboeken, naar theologische werken, naar sociologische beschouwingen
te grijpen; de exemplarische verhalen van deze romans belichten wat er in de
kerk gaande is.
Voor het begin van deze eeuw denkt men allereerst aan C.K. Chesterton (en zijn
paladijn Hilaire Belloc). Op uitbundige wijze viert Chesterton het feest van het rijke
roomse leven: zijn detectives eindigen in de biechtstoel van Father Brown;
triomfantelijk klampt zijn katholiek zich op de gladde bol van de ongelovige wereld
vast aan het kruis erop (The Ball and the Cross, 1910); de Orthodoxy (1908) van het
sprookje en het gezond verstand kon alleen maar leiden tot de rooms-katholieke kerk.
De kritiek op deze triomferende kerk en een voorlopig nog onderhuidse doorbraak
werd op grootse wijze in het midden van de eeuw verwoord

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

154
door de reeks ‘katholieke’ romans van Graham Greene: Brighton Rock, The Power
and the Glory, The Heart of the Matter, afgesloten met The End of the Affair en later
nog eens opgenomen met A Burnt-Out Case. Hierbij heeft Evelyn Waugh zich soms
aangesloten, vooral in zijn Brideshead Revisited. Deze romans hebben een zekere
voorzeggende kracht bezeten. Zij hebben hun katholieke lezers bewust gemaakt van
morele en structurele knelpunten die eerst tijdens het Tweede Vaticaans Concilie
officieel aan de orde zijn gesteld.
Nu heeft de katholieke wereld een vijftiental jaren moeizaam met de resultaten
van dit concilie leren leven. Voor velen werd hier een perspectief van bevrijding
geboden; volgens anderen manifesteren zich daarin alarmerende tekenen van verval.
Ook deze toestand krijgt in Engeland veel aandacht in de romankunst, zodat men
van een derde generatie katholieke romans kan spreken. Zou het alleen gaan over
auteurs die het katholicisme van hun personages een bescheiden rol laten spelen, dan
zou hier zeker Muriel Spark moeten worden genoemd, die in haar eerste reeks romans
uiterst speels met dit door haar nieuw ontdekte katholicisme omgaat. Er zijn echter
twee moderne schrijvers die zich door sommigen van hun werken zonder meer laten
invoegen in de hierboven beschreven traditie. De eerste van hen is David Lodge, een
in Engeland gerespecteerd romancier en literatuurwetenschapper. Hij is hoogleraar
in de Engelse literatuur en publiceerde op dit gebied een viertal studies; zojuist is
van hem verschenen Working with Structuralism. Daarnaast heeft hij een zestal
romans geschreven ‘in zijn vrije tijd’. De tweede is Anthony Burgess. Hij is over
heel de wereld bekend, al was het maar om de verfilming van zijn roman over zinloos
geweld: A Clockwork Orange. Hij heeft ongeveer twintig romans geschreven,
benevens een aantal speelse en toch doorwrochte boeken over de romankunst, over
Shakespeare en over James Joyce. Bovendien is hij een vooraanstaand componist.
In tegenstelling tot de voorgaande generatie geven de katholieke romans van deze
twee auteurs geen bepaalde richting aan en suggereren zij geen oplossing voor huidige
moeilijkheden. Veeleer laten zij de lezer perplex staan over de hoogst ingewikkelde
dilemma's waarvoor het hedendaagse katholicisme zich ziet geplaatst. Enerzijds
behoort de strenge geslotenheid van vóór de oorlog definitief tot het verleden;
anderzijds heeft de daardoor geschapen ruimte vormen aangenomen waarmee men
geen raad weet. Het zijn romans van de verscheurdheid, ofwel van de pluriformiteit,
ofwel van de polarisatie; iedereen heeft hiervoor zijn eigen terminologie. Van beide
auteurs zal hun nieuwste roman hier worden besproken.
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David Lodge
Eigenlijk zou van David Lodge allereerst zijn roman uit 1965 moeten worden
besproken: The British Museum is Falling Down. Deze roman ging al over een typisch
katholiek probleem, namelijk hoe echtparen zonder succes trachten te leven volgens
de zogenaamde veilige en natuurlijke methode van geboortenregeling, gebaseerd op
het ritme van de ovulatie. Volgens het verhaal is noch de ovulatie ritmisch, noch de
methode veilig. Maar het merkwaardig feit doet zich voor dat zijn nieuwste roman,
How Far Can You Go? (1980), een tamelijk uitgebreid verslag bevat van deze
vroegere roman1.
Bij Lodge staat de seksuele problematiek duidelijk centraal. Voor vele moderne
katholieken lijkt dit een enigszins achterhaald thema: de praktische
gewetensbeslissingen zijn immers allang genomen. De Synode over het gezin heeft
echter duidelijk gemaakt dat het nog veel te vroeg is om deze problematiek als
afgedaan te kunnen beschouwen. De roman van Lodge kan duidelijk maken waarom
dit zo is. Voor wie als katholiek deze ontwikkeling bewust heeft meebeleefd, is in
deze levendige en geestige kroniek alles ‘uit het leven gegrepen’. De titel speelt een
grote rol in de structurering van het verhaal. Steeds wordt door de personages de
vraag gesteld hoe ver men als katholiek kan gaan op het gebied van de seksualiteit.
Juist op het moment dat de vraag overbodig lijkt te worden, stelt zij zich opnieuw
en wel op onverwacht pregnante wijze.
Lodge opent zijn boek met een beschrijving van de ‘oude’ katholieke moraal van
de seksualiteit. Daartoe voert hij als alwetend auteur ons binnen in de gedachtenwereld
van een negental studenten, vier meisjes en vijf jongens die rond 1952 in een kille
Londense parochiekerk een vroegmis bijwonen, opgedragen door hun
studentenmoderator. Die gedachtenwereld blijkt bijna geheel in beslag te worden
genomen door de vraag: hoe ver kan je gaan in de seks zonder doodzonde te
bedrijven? Want de vrees voor de hel blijkt voor bijna allen de enige remmende
factor te zijn. Het oordeel over de groep wordt aldus samengevat: ‘All the young
people present at this mass (and, of course, the celebrant) are virgins. Apart from
Michael and Polly, none of them masturbates habitually and several have never
masturbated at all. They have no experience of heavy petting... They

1

David Lodge, How Far Can You Go?, Secker and Warburg, London, 1980. - David Lodge,
The British Museum is Falling Down, Secker and Warburg, London, 2e ed., 1981.
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carry a heavy freight of super-ego... They are therefore sexually innocent to a degree
that they will scarcely be able to credit when looking back on their youth in the years
to come’ (p. 12). Eén zo'n citaat is al voldoende om de ingehouden ironie en de
subtiele dubbelzinnigheid van Lodge's stijl te proeven: men kan er niet uit opmaken
aan welke kant de auteur staat, tenzij men oppervlakkig en vanuit eigen partijdigheid
leest. Het eerste hoofdstuk eindigt even karakteristiek als het begon: de vroegmis
viel op St.-Valentijnsdag; dat wordt 's avonds op de sociëteit gevierd. Als een brokje
pantomime wat sexy dreigt uit te vallen, grijpt de moderator meteen in en maakt een
abrupt einde aan de bijeenkomst.
De roman ontwikkelt zich dan langs twee parallelle lijnen. De lotgevallen van
deze tien jonge mensen, later aangevuld met hun huwelijkspartner(s), worden
behandeld als casussen van oude moraalboeken, als concrete voorbeelden die de leer
van de seksuele moraaltheologie moeten illustreren. Anderzijds wordt de ontwikkeling
van deze theologie toegelicht en in verband gebracht met de ontwikkelingen in de
rooms-katholieke kerk. Binnen dit abstract en dor lijkend kader blijft Lodge allereerst
de kundige verteller. De casussen zijn opgebouwd uit levendige brokstukken koddige
situaties en flarden gesprekken. De ingewikkelde lijnen van de levensloop van zes
zeer verschillende echtparen, een homofiel, een kloosterzuster en een priester, worden
met elkaar verweven en vastgeknoopt aan de theoretische beschouwingen. Deze
worden met Engelse lichtvoetigheid en humor verwoord (men wordt herinnerd aan
de onnavolgbare commentaren op het roomse leven door P. Hebblethwaite). Lodge
is in dit opzicht de navolger van Chesterton in de speelsheid waarmee hij ernstige
vragen opwerpt. In hoeverre zijn theologische bespiegelingen verantwoord zijn,
moeten theologen uitmaken; ze geven in ieder geval een helder beeld van de
motiveringen die de beslissingen van de studenten in hun levensloop begrijpelijk
maken.
Het volgende hoofdstuk beschrijft de moeizame processen die voeren tot verloving
en huwelijk. De titelvraag van de roman heeft nu vooral betrekking op de grenzen
van het nog net niet zondige vrijen. Als de meesten van de studenten eenmaal
getrouwd zijn en de seksuele omgang, na het eerste onhandig pogen, geleidelijk in
hun leven is geïntegreerd, stelt de oude vraag zich weer even klemmend in een andere
vorm: de natuurlijke methode van geboortenbeperking heeft bijlange niet het effect
dat hun kerkelijke overheden hebben beloofd.
Dan breken de jaren zestig los: buiten de kerk in de ‘permissive society’, binnen
de kerk door het Tweede Vaticaans Concilie. Onverwacht openen zich ook voor deze
trouwe katholieken onvermoede perspectieven van
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vrijheid, wat zich vooral uit in de aanvaarding van persoonlijke verantwoordelijkheid.
De basis van hun bevrijding wordt kernachtig verwoord in de titel van het vierde
hoofdstuk: How they lost the fear of Hell, en in de laatste zin van dit hoofdstuk: ‘they
realized then, that Hell, the Hell of their childhood, had disappeared’. Het door mij
gecursiveerde zinsdeel wijst erop dat het niet gaat om het geloof in het bestaan van
de hel als zodanig; er wordt mee bedoeld dat het dreigen met de hel niet meer het
allesbeslissende woord heeft, maar dat eigen oordeel en eerlijke overtuiging zwaar
gaan meetellen. De angst is niet meer het fundament van hun morele beslissingen.
De roman beschrijft dan hoe de groep haar nieuwe vrijheid beleeft. De echtparen
gaan allen over op de pil; zij gaan zich interesseren voor seksuele technieken,
discussiëren over kerk en dogma's en sluiten zich aan bij de beweging ‘Catholics for
an Open Church’. De studentenmoderator trouwt uiteindelijk; de kloosterzuster kan
haar roeping handhaven door zich aan te sluiten bij de charismatische beweging; de
homofiel vindt een vriend die hij als broeder in een klooster heeft ontmoet.
Het lijkt er even op alsof de vraag: hoe ver kan je als katholiek gaan, uit het zicht
is verdwenen. Geleidelijk duikt de vraag in een onverwachte vorm opnieuw op: welke
verplichtingen stelt het katholicisme wanneer de overheersende angst voor de hel is
verdwenen? Wat is de innerlijke waarde van het geloof? Wanneer is het begrip
‘katholiek’ uitgehold en van alle betekenis ontdaan? Het verschijnen van de encycliek
Humanae Vitae dwingt hen tot een nieuwe vorm van bezinning: ‘The crisis in the
Church over birth control was not, therefore, the absurd diversion from more important
matters that it first appeared to many observers, for it compelled thoughtful Catholics
to re-examine and redefine their views on fundamental issues: the relationship between
authority and conscience, between the religious and lay vocations, between flesh and
spirit’ (p. 120). In drie grote afsluitende scènes illustreert Lodge deze uitspraak. De
roman is dan gearriveerd in het Heilig Jaar 1975, een benaming die het verleden zo
sterk opriep. Een van de echtparen tracht enige van hun vroegere vrienden over te
halen tot groeps-seks. De tweede gebeurtenis beschrijft de crisis in een goed huwelijk
door de tijdelijke ontrouw van de man.
De slotscène is in hoge mate karakteristiek voor de schrijfwijze van Lodge. Hij
wil voortdurend afstand scheppen tussen zichzelf als schrijver en zijn personages.
In al zijn boeken blaast hij nieuw leven in de rol van de verteller, die nadrukkelijk
in het verhaal aanwezig is. Hij laat de lezer geen ogenblik in het onzekere omtrent
het feit dat hij naar believen aan de
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touwtjes trekt. Zo geeft hij aan het laatste hoofdstuk van dit boek de vorm van een
TV-script dat een paasviering van de Open Church analyseert. Deze viering was
bedoeld als het startpunt voor een nationale beweging voor een open katholicisme.
In feite wordt het een soort afsluiting van een tijdperk. Overduidelijk komt nu namelijk
de grote verdeeldheid van de katholieken op allerlei gebied aan het licht.
Naar deze schijnbaar onoverbrugbare polariserende toestand is het gehele boek
toegeschreven: een terug naar het verleden is onmogelijk en ongewenst, want dan
krijgt de angst voor de hel weer het laatste woord; maar hoe zullen katholieken in
vrijheid de grote problemen van gezag, seksualiteit, abortus en echtscheiding
aanpakken? Lodge weet het zelf ook niet, want hij voelt zich zelf te sterk bij de
vraagstelling betrokken. Geheel aan het einde van de roman bekent hij zelf de tiende
student te zijn geweest bij die vroegmis in 1952. Bij het afsluiten van zijn verhaal
heeft hij vernomen dat een Pool tot paus is verkozen en hij besluit zijn boek aldus:
‘All bets are void, the future is uncertain, but it will be interesting to watch. Reader,
farewell’. Zo blijft Lodge werkelijkheid en fictie speels dooreenmengen.

Anthony Burgess
Het is bewonderenswaardig hoe Lodge deze gecompliceerde kroniek heeft
samengeperst in 240 pagina's. Geheel anders liggen de verhoudingen bij de tweede
roman die hier wordt besproken. Earthly Powers van Anthony Burgess is een werk
van 650 grote, dichtbedrukte bladzijden2. Ook het perspectief waarin Burgess zijn
verhaal plaatst, maakt de roman van Lodge tot miniatuurkunst. Earthly Powers bevat
een lawine van gebeurtenissen, fictieve en historische, en omvat bijna de gehele
aardbodem. Wanneer men allerlei lagen in het boek heeft blootgelegd, blijkt
uiteindelijk dat het centrale thema duidelijk door de oppervlaktestructuur van de
roman wordt aangegeven. Het boek lijkt ingedeeld in 82 typografisch gelijkwaardige
hoofdstukken, maar feitelijk bevat het drie delen. De eerste tien hoofdstukken vormen
een inleiding, maar horen qua tijdsindeling tot het einde van het verhaal. Een oude,
middelmatige maar schatrijke auteur, die met zijn vriend-secretaris in een luxueuze
villa op Malta woont, krijgt bezoek van een curieprelaat die hem verzoekt als getuige
op te

2

Anthony Burgess, Earthly Powers, Hatchinson, London, 1980, en Penguin Books, London,
1981. Franse uitgave: La Puissance des Ténèbres, éd. Acropole, Paris, 1981.
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treden bij het proces van heiligverklaring dat voor de pas overleden paus Gregorius
XVII, opvolger van Pius XII, op gang is gebracht. De auteur is namelijk aanwezig
geweest bij een wonder dat deze paus jaren geleden in Chicago heeft verricht. De
schrijver stuurt zijn secretaris naar Chicago voor een nader onderzoek. De volgende
66 hoofdstukken beschrijven dan in flashback het leven van de auteur en van deze
paus. De laatste vijf hoofdstukken doen verslag van de resultaten van het onderzoek
in Chicago. In de functie die het wonder in beider levens heeft gehad, wordt de
eigenlijke religieuze problematiek door Burgess aan de orde gesteld. Dat blijkt echter
pas zeer geleidelijk.
De roman is allereerst het verhaal over twee gezinnen, een uit Engeland, het andere
uit Italië. De oude auteur, Kenneth Marshall Toomey, is de verteller van het verhaal;
hij is echter niet zonder meer de centrale figuur. Hij is slechts een kroniekschrijver.
Hij komt uit het Engelse gezin. De vader is tandarts (het gebit wordt een thema dat
op de meest onverwachte momenten in de roman opduikt); de moeder is een française.
Het gezin is streng katholiek. Er is een jongere broer Tom, én het zusje Hortense,
die dit gezin zal binden aan de Italiaanse familie. Op Armistice-day in 1918 ontmoet
Toomey op een terrasje in Marseille de Italiaanse priester Carlo Campanati en diens
broer Domenico, die componist is. De Campanati's komen uit Gorgonzola en zijn
rijk geworden door de kaas. Carlo is de oudste zoon, maar later zal blijken dat hij
geadopteerd is.
Hortense en Domenico worden op elkaar verliefd en trouwen. Hierdoor ontstaat
een blijvende band tussen beide gezinnen. Het huwelijk is niet gelukkig want
Domenico blijkt impotent. Als gevolg van een wild feest in het Parijs van de Crazy
Twenties krijgt Hortense toch een tweeling, die in de epiloog nog een grote rol zal
spelen. Zij laat zich scheiden en gaat met een vriendin in New York wonen. In de
emotionele verwikkelingen van de beide gezinnen is Hortense het middelpunt, en
niet alleen door haar huwelijk. Haar broer Toomey is homofiel en vermoedt dat zijn
instelling samenhangt met een verborgen incestueuze neiging voor haar. Zij zal steeds
zijn vertrouwelinge blijven; de enige vrouw in zijn leven. Maar ook Carlo, hoewel
trouw aan zijn priesterlijk celibaat, erkent op zijn sterfbed dat deze vrouw zijn
verborgen liefde is geweest.
De vele voorvallen in deze beide families vormen de eerste laag van de roman.
De familiekroniek is vervolgens de basis voor een uitgebreide schildering van de
artistieke en kerkelijke geschiedenis in deze eeuw. Burgess bereikt dit door de twee
voornaamste personages Toomey en Carlo aan een proces van vernuftig syncretisme
te onderwerpen. In Toomey vloeit bijna geheel de Engelse literatuur van de 20e eeuw
samen.
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Voor alles is hij gemodelleerd naar Somerset Maugham. Zoals deze is hij een schrijver
van het tweede plan; hij weet en aanvaardt dat, het maakt hem schatrijk. Zoals
Maugham, maar ook zoals E.M. Forster, is hij een homofiel die uiterst bang is dat
bekendheid ervan hem zal schaden in zijn loopbaan. Maar Toomey is ook Oscar
Wilde: de proloog van de roman ademt de geest van de Decadentie. Vervolgens
levert James Joyce veel gegevens voor het leven van Toomey (Burgess is een groot
bewonderaar van Joyce en heeft meerdere werken over hem gepubliceerd). Op
‘Bloomsday’ ontmoet ook Toomey zijn geliefde: als jongen van veertien jaar wordt
hij door een oudere man, niemand minder dan A.E. ofwel de Ierse auteur George
Russell, verleid en heeft zo zijn eerste seksuele ervaring. Wegens zijn homofilie
breekt Toomey met zijn ouderlijk huis en met zijn geloof. Tenslotte herinnert Toomey
aan Ezra Pound of Wodehouse; tijdens de oorlog verdedigt hij - alhoewel gedwongen
- voor de Duitse radio het Hitlerregime.
Bovendien ontmoet Toomey bijna alle belangrijke kunstenaars van zijn tijd. Zelfs
Maugham en Joyce ontmoet hij in levende lijve. Vooral het artistieke leven in Parijs
en daarna in Amerika wordt uitvoerig beschreven. Dit alles levert echter nog maar
het meest opvallende materiaal voor het literaire spel. De roman wemelt van allerlei
subtiele toespelingen op schrijvers en hun werken. Uitvoerig wordt geschetst hoe
van Joyce's roman Ulysses een musical wordt gemaakt met muziek van Domenico.
De titels van Toomey's werken zijn nogal eens variaties op de romans van Angus
Wilson. Zelfs diens laatste roman, Setting the World on Fire, heeft de structuur van
Burgess' boek beïnvloed; beide werken maken gebruik van samenvattingen van
zogenaamde eerder geschreven romans, verhalen en libretto's; het ene verhaal is
verpakt in het andere en dit weer in een ander vertelsel.
Toomey's tegenpool Carlo is ook de synthese van verschillende historische
persoonlijkheden. Het proces van identificatie zet bij hem echter later in. Aanvankelijk
is Carlo een robuuste Italiaanse priester die aan Don Camilo doet denken; hij is lelijk,
slordig, fel, maar intelligent; hij eet veel en graag en gokt in casino's voor de armen
en wint altijd. Geleidelijk bouwt hij een grootse carrière op. Begonnen als docent in
de kerkgeschiedenis aan het Institut Catholique van Parijs wordt hij financieel expert
van het Vaticaan onder Pius XI. Steeds duikt hij op in plaatsen waar ook Toomey
als auteur aanwezig moet zijn: een van de minder geslaagde opzettelijkheden in deze
roman. In de oorlog is hij bisschop van een klein Italiaans diocees en een fel bestrijder
van het fascisme en de Duitsers. Dan begint de identificatie met historische personen:
zoals Paulus VI wordt hij aarts-
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bisschop en kardinaal van Milaan onder Pius XII. Daar komt hij krachtig op voor de
rechten van de arbeiders. Na een merkwaardig conclaaf wordt Carlo gekozen als
opvolger van Pius XII. Carlo is dus Johannes XXIII, maar noemt zich Gregorius
XVII. Hij roept een concilie bijeen en wil allerlei hervormingen invoeren. Maar op
zijn reizen naar het buitenland gedraagt hij zich precies zoals de huidige paus: hij
weet het medium TV feilloos te bespelen. Hij verenigt zo drie pausen in zich, maar
blijft ook zijn onvergelijkbare zelf.
Deze gepersonifieerde geschiedenis van het artistieke en kerkelijke leven van onze
tijd wordt dan nog eens in verband gebracht met bijna alle belangrijke sociale of
politieke evenementen van deze eeuw; de twee wereldoorlogen, de opkomst van
fascisme en nationaal-socialisme, de jodenvervolging, het Afrikaans nationalisme,
de filmindustrie in Hollywood en de festivals in Cannes, het structuralisme van Lévy
Strauss, het jeugdvandalisme, de ondergang van het Brits imperium, dit alles en nog
veel meer krijgt een plaats in deze roman. Het decor wisselt ook voortdurend. Toomey
en Carlo ontmoeten elkaar in Engeland, in Parijs, Cannes of Marseille, in Berlijn en
Buchenwald, in New York, Hollywood of Chicago, in Australië en in Kuala Lumpur.
Burgess slaagt erin deze stortvloed van feiten te ordenen rond een religieuze
problematiek, althans, daar zou men het zwaartepunt kunnen plaatsen. Zeker is dat
de religie een grote rol speelt. Zoals bij Lodge spitst die religieuze thematiek zich
allereerst toe op de tegenstelling tussen de seksuele moraal en de seksuele praktijk,
opnieuw uitgedrukt in de tegenstelling Toomey en Carlo.
Als jongeman komt Toomey tot het inzicht dat hij ‘ongeneeslijk’ homofiel is. Hij
ziet geen mogelijkheid om zijn katholieke overtuiging in harmonie te brengen met
zijn aanleg: ‘two Gods... The one who created me sick; the other who commands me
to be sound; the God of my nature and the God of orthodox morality’ (pp. 364-365).
Hij breekt met het katholicisme, maar zijn geestelijke structuur blijft fundamenteel
katholiek. In dit opzicht is hij geenszins Somerset Maugham, maar veeleer een
personage uit de romans van Graham Greene. Zijn visie op de homofilie verwoordt
hij in een zeer sentimenteel verhaal (Toomey is immers een tweederangs schrijver!)
over de eerste homofiele ervaring van een jongen. Om hem gerust te stellen vertelt
de oudere man een Genesis-verhaal over de schepping van de homofiel. Toen Adam
aan God om een gezel vroeg, heeft God hem een tweede Adam gegeven, een man,
want voortplanting was overbodig. De mens was immers onsterfelijk. Na het eten
van de verboden vrucht wordt de onsterfelijkheid hun ontnomen. Daarvoor in de
plaats
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verandert God de gezel in een vrouw. Alleen in de homofiele relatie kan de mens
het oorspronkelijke paradijsgeluk soms nog ervaren.
Het religieuze conflict waarin Toomey zich bevindt, wordt gevoed door zijn
regelmatige ontmoetingen met Carlo die als paus op het gebied van het kerkelijk
gezag, van de oecumene, de liturgie en de eucharistie uiterst progressief is, maar op
het punt van de seksuele moraal een uiterst behoudend standpunt inneemt (zoals de
tegenwoordige paus): masturbatie, homofilie, seksuele omgang voor het huwelijk
en bijna alle methodes van geboortenbeperking zijn uit den boze. Hij laat zich leiden
door een bijna mystieke eerbied voor de levengevende kracht van het mannelijk zaad,
dat het enige instrument is waarvan God zich bedient om zijn hemel met miljarden
mensen te bevolken. Daarom: ‘With the frustration of the seed you enact the deadly
sin of frustrating the satisfaction of the divine appetite’ (p. 395). Onverschrokken
aanvaardt Carlo alle consequenties van deze theorie. Een lesbische verhouding, die
hij bij zijn schoonzuster Hortense vermoedt, is slechts een kleine zonde, want er
wordt geen zaad verspild. De mensen moeten zich geen zorgen maken over
overbevolking. Door oorlogen, epidemieën en aardbevingen houdt God het mensental
in evenwicht: ‘every one has a right to be born, no one a right to live’ (p. 222).
Toomey's commentaar op dit godsbeeld is: ‘Moloch, feed him with new born babies
in a land lacking bread and water’. In de homofiele neiging van Toomey's commentaar
op dit godsbeeld is: ‘Moloch, feed him with new zonder seksuele omgang. Toomey
is er echter van overtuigd dat alleen mensen met een speciale roeping het zonder
seksuele beleving kunnen stellen. Twee onverzoenlijke standpunten blijven de hele
roman door tegenover elkaar staan.
Toch wordt de seksuele problematiek door Burgess niet op dezelfde wijze centraal
gesteld als Lodge dat doet. Voor Carlo is de seksuele aberratie slechts een moment
in het algemene probleem van het kwaad. Uiteindelijk stelt de roman van Burgess
de vraag naar de zin van het kwaad, en daardoor van het lijden in het menselijk leven.
Voor Carlo zit het kwaad niet in de mens zelf, maar vindt zijn oorsprong in de vrije
beslissing van een geestelijk wezen, de duivel. God respecteert die vrije beslissing
van de duivel en moet hem daarom zijn gang laten gaan in zijn destructiviteit. De
mens zelf is goed, al het menselijke aanvaardt Carlo als goed. Dat maakt hem, ondanks
zijn grimmigheid, tot een open en beminnelijk man. Niet de mens zelf, maar de duivel
in hem moet worden bestreden. Carlo is dan ook een expert in duivelbezwering; zijn
reizen zijn dikwijls het gevolg van het beroep dat op hem als exorcist wordt gedaan.
Zijn strijd tegen het kwaad komt het meest aangrijpend tot uiting in zijn confrontatie
met het natio-
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naal-socialisme. Hitler is door de duivel bezeten en bijna alle Duitsers zijn min of
meer aangetast door bezetenheid. Werken in het verzet is vechten tegen de duivel.
Het zal duidelijk zijn dat door deze theorie alleen de oorzaak van het kwaad is
aangeduid maar dat de zin ervan nog niet is gegeven. Ook voor Carlo blijft dit een
groot mysterie. Hij vindt houvast in de mening dat God steeds als overwinnende
kracht scheppend zal reageren op het kwaad. Daarom komt uit het kwade steeds het
goede voort. Dat heeft hij ervaren als aalmoezenier in de eerste wereldoorlog. De
oorlog zelf was het werk van de duivel. Maar bij de mensen heeft de oorlog veel
goeds veroorzaakt: zelfopoffering, moed, kameraadschap.
Ook in deze visie op het kwaad is Toomey Carlo's tegenspeler. De totale structuur
van de roman is gebaseerd op Toomey's verbijsterende ontdekking dat uit het kwaad
niet altijd het goede voortkomt; integendeel, uit het goede komt zelfs het kwade
voort. In de proloog laat Toomey een wonder onderzoeken dat Carlo verricht zou
hebben. Een jongetje in de laatste fase van hersenvliesontsteking geneest plotseling
en onverklaarbaar na een kort gebed van Carlo. Toomey is daarvan getuige geweest.
In de epiloog krijgt Toomey bericht dat dit jongetje Godfrey Manning heette. Deze
man is hem, tot zijn ontzetting, al bekend. Wat is immers uit het voorafgaande verhaal
gebleken? De kleindochter van zijn zuster Hortense heeft zich als meisje van zestien
jaar aangesloten bij een extreme sekte in Californië, The Children of God, geleid
door een man die zich God Manning noemt. In een poging om het meisje te bevrijden
heeft Toomey een lang gesprek gehad met deze sinistere figuur. Als ouders van
andere kinderen de politie op de sekte afsturen, reikt de leider aan ieder van zijn
volgelingen vergif uit in de vorm van een hostie, een duidelijke variatie op de
massazelfmoord van Jonestown, Guyana, van enkele jaren geleden. Op deze waanzin
is het wonder van Carlo uitgelopen; uit het goede is het kwade voortgekomen.
Omdat de geschiedenis van dit wonder de grote boog van dit omvangrijke boek
van begin tot einde gespannen houdt, mag men besluiten dat de betekenis ervan
centraal staat in dit werk. Dat wordt bevestigd door het feit dat nog andere belangrijke
voorvallen in dezelfde richting wijzen. Het wonder van Carlo heeft een artistieke
uitbeelding gekregen in een opera waarvoor Toomey het libretto schreef. Daarvoor
heeft hij zich gebaseerd op een verhaal van Anatole France, waarin wordt verteld
hoe St.-Nicolaas drie vermoorde kinderen weer tot leven roept, maar die kinderen
worden de ondergang van de heilige, die aan het einde van de opera God vervloekt
om het wonder dat hij heeft verricht. Opnieuw is uit
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het goede van een wonder het kwaad voortgekomen.
De omstandigheid dat het vergif door God Manning in de vorm van hosties werd
uitgereikt, verbindt het thema van het kwaad met weer een andere reeks van
gebeurtenissen uit de roman. Carlo heeft zeer progressieve opvattingen over de
oecumene en over de eucharistie. Als paus heeft hij in Kampala aan de Afrikaanse
kerk toegestaan om de misliturgie aan te passen aan plaatselijke tradities. In sommige
streken wordt daarom dierenvlees en dierenbloed gebruikt in plaats van brood en
wijn. Een stam is hierdoor zelfs tot kannibalisme overgegaan. In de epiloog komt
Toomey tot het sterke vermoeden dat een neef van hem en diens vrouw, die in Afrika
zijn vermoord, het slachtoffer zijn geworden van deze liturgische menseneterij. Ook
de progressiviteit van Carlo is in kwaad verkeerd. Zelfs een impulsief gebaar van
medemenselijkheid bij Toomey ontkomt niet aan deze duivelse wetmatigheid.
Opnieuw wordt een keten van voorvallen met het thema van het kwaad verbonden.
De Amerikaanse moeder van het Italiaanse gezin Campanati verklaart zich in de
jaren dertig solidair met de joden en gaat zelf als jodin leven. Zij vat het plan op om
Himmler in Berlijn te gaan vermoorden. Ook Toomey is in Berlijn voor een
filmfestival. Zonder te weten wie de man is, loopt hij naast Himmler als zij het theater
verlaten. Dan ziet hij tussen het publiek de schoonmoeder van zijn zuster Hortense
een pistool richten op zijn buurman. In een menselijke reflex die het gevaar van een
medemens wil afweren, geeft hij Himmler een duw zodat het schot mist. De vrouw
wordt ter plekke door de SS gedood en Himmler blijft in leven, met alle gevolgen
vandien; uit het goede van de impuls is het kwade voortgekomen.

Lodge van Burgess
Nu is het moment aangebroken om de roman van Burgess te vergelijken met die van
Lodge en tot een evaluatie van hun religieuze betekenis te komen, die onlosmakelijk
met een esthetische oordeelsvelling is verbonden. Allereerst valt de aandacht dan op
de opzettelijkheid en sensationele aard van de gebeurtenissen in Earthly Powers.
Burgess wekt de indruk dat hij alle gewelddadigheden van onze tijd naar zijn hand
wil zetten en opnemen in het kader van zijn visie op het kwaad en op de seksualiteit.
Het boek lijkt dan ook voortdurend te balanceren op de rand van sensatielectuur.
Twee kwaliteiten beschermen het steeds voor deze val. De roman is in de eerste
plaats een verbluffend vuurwerk van taal geworden. Hij biedt een uiterst welsprekende
staalkaart van de mogelijkheden die de
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taal van het moderne leven biedt. De taal plooit zich telkens weer naar elke plaats,
elke periode, elke persoon, elke mentaliteit die wordt opgeroepen door het verhaal.
Bovendien houdt Burgess op bewonderenswaardige wijze de complexiteit van zijn
romanstructuur in handen. Uit de zeer disparate bronnen wordt toch een grote eenheid
gevormd. Hierbij speelt Burgess' taalvaardigheid een beslissende rol. Wanneer men
immers, zoals in het boven gegeven overzicht, de feiten los pelt uit de verwoording,
komen allerlei geconstrueerde toevalligheden aan het licht. Niet voor niets is Burgess
een groot bewonderaar en commentator van James Joyce: puur taalspel en ingenieuze,
hoewel al te nadrukkelijke compositie kenmerken zijn roman.
Het sensationeel karakter van de gebeurtenissen heeft gevolgen voor de religieuze
visie die de roman uitdraagt. De waarde daarvan wordt in een roman niet bepaald,
althans niet direct, door het waarheidsgehalte van de verkondigde theologische
theorieën, maar hangt af van de literaire uitbeelding die de theorie krijgt. De
opzettelijkheid van de feiten doet de vraag rijzen of Burgess uiteindelijk niet zijn
doel voorbijschiet. De wilde fantasie die uit de feiten spreekt, slaat over op de theorie
die door de feiten wordt geïllustreerd, zodat ook de theologische vraagstelling een
vrijblijvend spel van de fantasie wordt. Misschien is dit de artistieke bedoeling van
de schrijver. Maar het materiaal waarmee de fantasie in deze roman werkt, is toch
ook ontleend aan een werkelijkheid die ons allen benauwt, zodat er niet of nauwelijks
ruimte is voor deze vrijblijvendheid. In dit opzicht is de roman van Lodge totaal
anders. Hier vallen de gebeurtenissen geheel binnen de alledaagse ervaringen van
gewone mensen. De theorie die erachter steekt formuleert dan als vanzelfsrekend
een concrete levensvraag.
Nog een ander verschil springt in het oog. In de roman van Lodge is er sprake van
een voortdurende psychische ontwikkeling; alle personages bevinden zich in een
proces van verandering omdat zij steeds weer gedwongen worden de vraag: How
Far Can You Go opnieuw voor zichzelf en anderen te beantwoorden. In het boek
van Burgess nemen de centrale tegenspelers Toomey en Carlo aanstonds hun posities
in en wijken daar verder niet meer van af. De brede stroom van historische en fictieve
gebeurtenissen die deze roman zozeer kenmerkt, biedt alleen illustratiemateriaal voor
twee standpunten die door heel het verhaal heen onwrikbaar blijven. Wellicht is dit
het meest fundamentele bezwaar dat men tegen de roman van Burgess in kan brengen:
het is een spel met koud vuur, er heeft geen echt verbrandingsproces plaats. Als men
hier van dynamiek zou willen spreken, dan is dat een heen en weer flitsen van
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gedachten tussen twee tegengestelde polen. Door hun gesprekken en daden lijken
Toomey en Carlo elkaar onbewust schaakmat te willen zetten. Dit lukt niet, want zij
bevinden zich van meetaf aan in een patstelling.
Op dit punt convergeren beide romans echter. Zowel de psychologische dynamiek
bij Lodge als de polaire tegenstelling tussen Toomey en Carlo zijn geïnspireerd op
een bijna onverzoenlijke tegenstelling binnen het moderne katholicisme. De
orthodoxie van vroeger lijkt onleefbaar geworden voor mensen van deze tijd; maar
de mogelijkheden van de nieuwe vrijheid zijn onoverzienbaar en dragen wellicht
allerlei gevaren in zich voor het geloof. Niemand weet hoe te tornen aan de
onwrikbaarheid van deze polarisatie, want het is nog geenszins duidelijk of het nieuwe
reeds teveel of nog te weinig kansen heeft gekregen; of het traditionele nog tezeer
wordt gekoesterd of al teveel is verwaarloosd. Het niveau van de impasse verschilt
gedeeltelijk in beide romans. Voor zover het de seksualiteit betreft, gaat het over een
problematiek die de mens uiteindelijk aan kan; het probleem van het kwaad is van
metafysische aard en dus intrinsiek onoplosbaar. In dit tweede opzicht is de positie
van een patstelling door Burgess goed gekozen.
Het is duidelijk dat men kan spreken van een derde generatie van katholieke romans
in de Engelse literatuur, die geheel nieuwe en eigentijdse vragen opwerpen. Hoe
waar dit is, kan blijken uit het feit dat de centrale problemen van deze twee romans
geformuleerd kunnen worden aan de hand van citaten, ontleend aan een geschrift
over de situatie van de katholieke kerk in Nederland. In zijn Drie variaties op een
thema, drie manieren om te spreken over de Nederlandse katholieken, schrijft H.A.
van Munster O.F.M., vicaris-generaal van het Utrechtse aartsbisdom: ‘Leek de winst
aan vrijheid groter dan het verlies aan gebondenheid, al vlug wordt duidelijk dat de
emancipatie van het individu binnen een groep van emanciperende mensen spoedig
leidt tot een verstoring van de sociale samenhangen’. En verderop: ‘Uit de discussies
van het afgelopen jaar (1980-81) blijkt een onmacht om de synthese van deze twee
visies (de “van bovenaf gebouwde kerk en de van onderop groeiende kerk”), die het
Tweede Vaticaans Concilie formuleerde, in een concrete kerkgemeenschap met
concrete mensen en een concreet verleden te realiseren. Deze onmacht zou voor een
deel kunnen schuilen in de onmogelijkheid om twee stadia uit een historisch proces
met elkaar op een gezamenlijke toekomst te richten’. Met de concreetheid literatuur
eigen, hebben de beide besproken romans deze onmacht uitgebeeld in een typisch
Engelse en in een mondiale context.
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Guy Vandenbranden
Kunst en integratie
Phil Mertens
In 1926 in Brussel geboren, leeft Guy Vandenbranden sinds 1960 in Antwerpen. Met
Luc Peire, Gilbert Decock, Guy Baekelmans, Gilber Swimberghe en Mark Verstockt
behoort hij tot de geometrisch-abstracte schilders die vanaf de jaren vijftig het
artistieke leven in Vlaanderen mede hebben bepaald. Zoals vele andere schilders in
ons land begon Guy Vandenbranden te schilderen onder invloed van het
expressionisme. Ook hij kon zich niet onttrekken aan de invloed van Constant
Permeke. Toch voelde hij zich meer aangetrokken door het oeuvre van de Franse
expressionist Georges Rouault.

Guy Vandenbranden in het atelier, 1981.
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Pas na de oorlog leerde Vandenbranden een andere, niet figuratieve kunst kennen.
Hij ontdekte het werk van Paul Klee en was er helemaal door onthutst. Maar het
wekte zijn nieuwsgierigheid. Hij documenteerde zich en kwam stilaan tot het inzicht
dat de meetkundige abstractie zijn expressievorm was. Hij hield van die koele,
objectieve kunst, wars van sentimentaliteit en van intieme belijdenissen.
De geometrische abstractie is uit het constructivisme ontstaan. Dit laatste ontstond
in Rusland rond 1913 toen Vladimir Tatlin zijn hangreliëfs in hout en ijzer maakte
en zich door die ‘geconstrueerde vormen’ afzette tegen het mystisch suprematisme
van Casimir Malevich. Centraal in het constructivisme is de plastische ordening van
de ruimte zowel binnen een vlak als binnen een driedimensioneel gegeven. Mede
onder invloed van Piet Mondriaan en van Theo van Doesburgh kende de geometrische
abstractie in Vlaanderen kort na Wereldoorlog I een sterke maar kortstondige bloei.
Getuige hiervan het oeuvre van Jozef Peeters, Karel Maes, Georges Vantongerloo
en Victor Servranckx. Tot een doorbraak kwam het niet, omdat juist in die periode
de figuratieve kunst met het expressionisme en het surrealisme overheerste. Pas in
de jaren vijftig zouden de bovengenoemde kunstenaars naar de geometrische
abstractie terugkeren en het langs nieuwe banen leiden.
Omdat de geometrische abstractie de nadruk legt op de verhouding tussen vorm
en ruimte, kwam Guy Vandenbranden - en hij niet alleen - ertoe zijn werk in de
driedimensionele ruimte te betrekken. Die ontwikkeling mondde logischerwijze uit
op de integratie van de kunst in de architectuur en in het leefmilieu. De kunst verwierf
zodoende een nieuwe maatschappelijke dimensie. Guy Vandenbranden heeft het
artistieke gebeuren van de laatste dertig jaar intens meegeleefd. Hij praatte hierover
met Phil Mertens en leverde een interessante bijdrage over de recente ontwikkeling
van het kunstgebeuren en over het wel en wee van zijn eigen artistieke evolutie. (Red)
Ph.M.: Guy Vandenbranden, op het einde van de jaren vijftig ben jij van de figuratie
naar de abstractie geëvolueerd. Hoe is dat proces verlopen?
G.V.: Op een tentoonstelling bij Robert Delevoy in de Galerie Apollon zag ik werk
van Paul Klee, een kunstenaar die ik toen niet kende. De oorlog had ons verhinderd
in contact te komen met kunst buiten het eigen land. Ik vond de schilderijen van Klee
gek: gekleurde vierkantjes, hoe kun je zo iets kunst noemen? Toch was ik erdoor
geïnteresseerd. Ik las een boek over Klee en ontdekte dat er ook een andere kunst
bestond. Dat boeide me
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Witte reliëfs, 1962.

en ik raakte overtuigd dat dit mijn weg was. Naderhand leerde ik ook het werk van
Mondriaan kennen. Ik ben dan naar de abstractie overgestapt, naar het constructivisme.
Maar met de vrije hand. Ik gebruikte toen olieverf en hechtte nog veel belang aan
de matière. Die werken heb ik achteraf allemaal vernield. Dan ben ik begonnen met
de lat te gebruiken om mijn vlakken af te lijnen, nog altijd in olieverf. Later zocht
ik naar meer perfectie en heb ik andere materialen, o.m. celluloseverf, aangewend.
Cellulose kun je altijd mooi afwassen zodat je aan de kleur de oorspronkelijke glans
kunt geven.
Ph.M.: Andere tentoonstellingen heb je op dat moment niet gezien?
G.V.: Nee. Maar ik ben wel verder gaan zoeken. In de oorlog, toen ik nog vrij jong
was, ging ik altijd in de Galerie Breughel. Daar zag ik werk van De Bruyn, Permeke,
Strebelle, Logelain. Dat was natuurlijk geen abstractie. Die ontdekte ik pas met Paul
Klee. Later heb ik bij Delevoy ook Marc Mendelson gezien, Louis Van Lint en
Gaston Bertrand.
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Ph.M.: Was het toen niet dat de Galerij Toussaint begon?
G.V.: Bij Toussaint in de Galerie Saint Laurent, heb ik mijn eerste tentoonstelling
gehad, met figuratief werk. Ik stond toen helemaal onder de invloed van Georges
Rouault. Ik was toen een fan van Rouault. Maar het jaar daarop kwam ik uit met
abstract werk. In de geest van Gaston Bertrand, d.w.z. een abstractie vanuit een
figuratief motief. Nu weet ik dat dit geen echte abstractie is, alleen maar een reductie
van lijnen.
Ph.M.: En later ben je met de verticalen begonnen?
G.V.: Dat kwam nadat ik Piet Mondriaan en Theo Van Doesburgh had ontdekt. Zo
heeft zich dat ontwikkeld.
Ph.M.: In je verdere evolutie heb je heel sterk de invloed van Victor Vasarely
ondergaan, geloof ik. En die van Georges Vantongerloo toch ook?
G.V.: Vantongerloo niet bepaald, ik kende zijn werk alleen door afbeeldingen. Maar
Victor Vasarely en Jean Deswanes zijn voor mij heel belangrijk geweest. Ik had een
boekje gekocht dat Vasarely over Deswanes had geschreven. Ik ben ook bij Vasarely
op bezoek geweest, hij was een god voor mij. Verder leerde ik ook Jo Delahaut
kennen, Jean Rets, Jean Milo, Kurt Lewy en Pol Bury. Bury maakte toen al werken
die bewogen maar het waren toch abstracte vormen.
Ph.M.: Jo Delahaut was al in 1947 met abstractie begonnen.
G.V.: Ik kende hem toen nog niet. Onze eerste contacten situeren zich in 1954-1955.
Ph.M.: In die periode maakte Jo Delahaut grote, uitgesneden vormen. Auguste Herbin
was zijn grote leermeester. Heeft die ook op jou invloed uitgeoefend?
G.V.: Ik heb Herbin wel bij Jo Delahaut ontmoet. Maar ik weet niet... Herbin plaatst
een vierkant naast een driehoek of een cirkel. Zo maar. Voor mij is dat te weinig.
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Ph.M.: Maar Herbin heeft een andere interpretatie met zijn Alphabet Plastique et
Pictural waarin hij én de klank én de vorm én de kleur in een alfabet bij elkaar schuift.
Hij maakt een doek op het woord. Dat eindresultaat is er. Dat is bij Herbin voelbaar.
G.V.: Ik werd meer aangegrepen door het werk van Vasarely.
Ph.M.: Jij hebt dan met Jean Rets, Jean Milo en Kurt Lewy een groep gevormd:
L'Art Abstrait.
G.V.: Met die groep heb ik mijn eerste tentoonstelling gehad in Duitsland (1956).
Dat was dank zij Lewy.
Wij zijn ook de eersten in België geweest die een zeefdruk hebben gemaakt (1952).
Een zeefdrukpers bestond toen nog niet. We maakten die drukken bij Delahaut op
de keukentafel. We beschikten over slechts twee, drie kleuren. En de vormen moesten
we nog uitsnijden. Nu is dat allemaal anders. Maar de eerste zeefdrukken werden
door Delahaut, Bury en mij gemaakt. Later kwam Rets er ook aan meewerken.
Ph.M.: Als je die nu bekijkt, hebben die iets heel warms.
G.V.: Onhandigs ook.
Ph.M.: Dat heeft geen belang. Ik vind dat ze zo authentiek zijn. Nu maakt iedereen
zeefdrukken; ze zijn vaak zo dood als een pier. Bij jullie zeefdrukken zijn de kleuren
zo levendig. En L'Art Construit is later gekomen.
G.V.: Twee of drie jaar later. Nadien kwam de groep Formes. Milo heeft de groep
vrij vlug verlaten. Ik kwam er pas later bij. De groep was toen al uitgezuiverd. Jan
Burssens en Jan Saverijs waren al weg. We waren maar met zes, zeven meer.
Ph.M.: In die periode startte in Antwerpen G 58. Daar heb jij geen deel van
uitgemaakt. Waarom niet?
G.V.: Omdat ik niet geloof in een grote bent. Er zijn er nog anderen die geweigerd
hebben mee te doen; Jef Verheyen b.v. en Mark Verstockt. We hebben zelf een kleine
groep opgericht, De Vlaamse School.
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Ph.M.: Ik geloof dat jullie standpunt gewoon anders was. G 58 was zelf niet met
een bepaalde ideologie naar buiten gekomen. Terwijl jullie een bedoeling hadden.
G 58 wilde gewoon de sfeer scheppen van wat er op dat ogenblik aan het gebeuren
was. En je moet toegeven: ze zijn daar schitterend in geslaagd.
G.V.: Maar het resultaat? Wie bleef over van al die kunstenaars? Pol Mara, Paul
Van Hoeydonck, Vic Gentils, Englebert Van Anderlecht, Jan Dries, Walter Leblanc.
De meesten zijn naar de Vlaamse School overgegaan.
Ph.M.: Van Hoeydonck was toch bij G 58?
G.V.: Maar die kunstenaars hebben ingezien...
Ph.M.: Het is geen kwestie van inzien. De groep was gewoon bijeen gekomen om
de tijdsgeest naar buiten te brengen. Daar zijn ze in geslaagd. Na een tijd hebben ze
gezegd: nu is het genoeg. Ik vind het heel gezond dat ze het niet hebben willen
doortrekken. Ze hebben wel laten aanvoelen wat er in functie van het buitenland bij
ons gebeurde. Dat vind ik in G 58 heel belangrijk.
En met de Vlaamse School ben je ver over de grenzen gegaan, Italië, Zwitserland?
G.V.: Vooral Italië. Jef Verheyen had daar veel contacten en hij heeft Dan Van
Severen, Englebert Van Anderlecht, Mark Verstockt, Vic Gentils, Jan Dries en mij
naar Italië gebracht. Daar hebben we Lucio Fontana en Piero Manzoni leren kennen.
Ph.M.: Dat moet je Jef Verheyen nageven: hij heeft de Belgen toen in Italië
geïntroduceerd. Zelfs Filip Tas kreeg met zijn foto's een tentoonstelling in Milaan.
G.V.: Het waren bijna allemaal Antwerpenaren. De enige Brusselaar die ook in Italië
kwam was Serge Vandercam. Die had zijn persoonlijke contacten, vooral met Enrico
Baj.
Ph.M.: Dat is allemaal heel belangrijk geweest. Het is zo jammer dat men dat in
Antwerpen niet beseft, dat men er gewoon geen weet van heeft. Er is zoveel gebeurd
in die periode en nadien: we hebben hier toch ook de Wide
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White Space Gallery gehad, en De Zwarte Panter, en later het ICC. En overal doet
men alsof er in Antwerpen nooit iets gebeurt.
Later is er wel een splitsing gekomen. Jef Verheyen had buiten Italië ook nog
contacten in Duitsland met name met de groep Zero. Dat maakt het juist boeiend dat
al die dingen tegelijkertijd gebeuren. Jij had ook contacten met Zero, met Günther
Uecker en Otto Peine. Maar niet ideologisch.
G.V.: Nee, ik werkte zo niet. Jef Verheyen en Walter Leblanc gingen meer die
richting uit. Ik zat nog altijd vast aan Vasarely en hield verder contact met Jo Delahaut.
Ph.M.: Jij bent in de jaren zestig geëvolueerd naar het reliëf. Je maakte toen witte
reliëfs.
G.V.: Dat had niets met Zero te maken. Het waren mijn vormen. Ik had toen de
mogelijkheden van mijn wit-zwartcomposities uitgeput. Ik heb die dan hernomen in
reliëf, in een derde dimensie. Die heb ik bij Monheim tentoongesteld. Ik heb ook
eens met een stoel gewerkt die ik doormidden had gezaagd. De mensen zien wel een
stoel maar ze zien er de plastische vorm niet van en daar wou ik ze gevoelig voor
maken. Dit plastisch experiment stond wel onder invloed van Vic Gentils die toen
zijn pianoassemblages maakte. Wij hadden onze ateliers op geen vijftig meter van
elkaar, in de omgeving van de Sint-Jansvliet en we kwamen elke dag bij

Compositie, 1978.
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elkaar. Ook Jef Verheyen en Walter Leblanc waren van de partij. Zij hadden zich in
dezelfde buurt gevestigd. In Antwerpen kenden de kunstenaars elkaar heel goed. We
hadden onze cafés waar we samen kwamen: De Engel, Tafeltje Rond, nu de Vécu,
De Berenbak. Dat kende men in Brussel niet. Nu is dat wel voorbij. Ik blijf liever
thuis.
Ph.M.: De jongeren werken helemaal anders. Er is duidelijk een generatieverschil.
Ontmoetingen in cafés interesseren hen niet. Ze werken liever direct via een galerie.
Veel onderlinge contacten zijn er niet.
Om terug te komen op die reliëfs: je had daar je geometrische vormen in verwerkt.
Ik heb destijds eens gesproken over the perverse perspective. De term is niet van mij
maar van Lucy Lippard. Lippard maakte toen een studie over de valse perspectieven
in de geometrische kunst: dat klikt op een bepaald ogenblik, je ziet het ofwel in de
diepte ofwel in reliëf. Jij hebt daar ook op doorgewerkt?
G.V.: Ik werk altijd op een serie, op een idee. Ik bedenk een veelvorm en werk die
dan op alle mogelijke manieren uit: zwart-wit, kleuren, pastel. Totdat de serie uitgeput
is.
Ph.M.: In het begin van de jaren zestig brak in Amerika de Hard Edge door. Voordien
sprak men nog over de lyrische en de geometrische abstractie. En uit deze laatste
ontwikkelde zich de Hard Edge waarbij de geometrische kleurvlakken sterk tegen
elkaar worden afgelijnd. Jij sluit daar wel heel dicht bij aan, vooral als je in groot
formaat gaat werken. Je begint dan met die dingen af te kleven en je gaat met
celluloseverf werken. Is er invloed geweest van de Amerikanen?
G.V.: Eén heel zeker, Ellsworth Kelly. Ik had diens werk gezien op de Expo '58 en
ik vond dat fantastisch. De anderen, een Barnett Newman of een Ad Reinhard kende
ik alleen uit zwart-witafbeeldingen.
Ph.M.: Maar dat is nog Colour Field, kleurvelden. Daaruit is de Hard Edge gegroeid.
Ik vind dat je werk ergens bij de Hard Edge aansluit. Het ligt in dezelfde sfeer.
G.V.: Dat is juist. Vooral als ik grote dingen maak.
Ph.M.: Je voelt wel dat je werk grote dimensies nodig heeft. Het treft me altijd als
er over Hard Edge gesproken wordt dat men jouw naam nooit
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Compositie, Strombeek-Bever, 1972.

vernoemt. Het zijn altijd dezelfden die geciteerd worden, anderen komen gewoon
niet aan bod. Als jij over grote dimensies kunt beschikken, kun je heel anders werken.
Daar heb je al een paar maal de kans toe gehad. Ik denk aan het Cultureel Centrum
van Strombeek-Bever, aan het station Westland in de Brusselse metro, aan de
Antwerpse Universitaire Instelling (UIA) en aan de panelen in de Century Gallery
op de Keizerlei. Wat zijn zo jouw bevindingen geweest bij het uitwerken van die
projecten?
G.V.: Ik heb er altijd met enthoesiasme aan gewerkt maar ben vaak teleurgesteld
geweest. Neem nou het metrostation Westland in Brussel: één grote glaswand van
20 bij 3 meter. De uitvoering ligt nu al vijf jaar te wachten wegens het faillissement
van de ondernemer.
Ph.M.: Dergelijke projecten zijn bedoeld als integratie van de kunst in de architectuur.
Je kunt in het geval van de Brusselse metro het verwijt maken dat ze gewoon iedereen
aanschrijven.
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G.V.: Daar hangen schilderijen van b.v. Pol Mara, Roger Raveel, Jan Cox. Dat heeft
geen zin, dat is geen integratie. Wie dat wel gedaan hebben? Jo Delahaut, Gilbert
Decock, zelfs Paul Van Hoeydonck en Pol Bury. Maar de chevaletschilders kunnen
dat niet.
Ph.M.: Nu we het toch over integratie hebben, wat is voor jou het belang van de
ruimte? De omgevende ruimte? Je maakt een project. Maak je dat uitsluitend in
verband met de muur of speelt de hele ruimte mee in het concept?
G.V.: Dat hangt af van de mogelijkheden die ik krijg. In de metro heb ik de hele
ruimte mogen inrichten. Maar toen zijn de moeilijkheden en de tegenkantingen
gekomen. Ik had voor de muren witte tegels gekozen, men kon ook geëmailleerde
bakstenen gebruiken. Dat was in eenklank met de kleuren die ik in de glaswand wilde
verwerken: rood, geel, blauw en groen. Wanneer de zon erop komt, schept dat een
hele sfeer, tintelend en lumineus. Maar op het architectenbureau zei men mij: ‘Wij
kunnen precies dezelfde tegels leveren, maar dan in oker’. Zien de mensen dan niet
dat het hele project dan valt?
Ook met de glaswand heb ik last gehad. Ik ben daarvoor een hele week gaan
werken, van 's morgens tot 's avonds. Nadien heb ik alles moeten herbeginnen. Ik
had de plannen gekregen. Tussen twee pijlers die alles ondersteunden, kwamen grote
glaspanelen. Toen alles ontworpen was en klaar, kwam de architect me opzoeken:
‘Wij hebben die pijlers 20 cm breder gemaakt want de ingenieur wil er de buizen
voor de verluchting inwerken’. Dus alles maar herbeginnen.
Ph.M.: En raadplegen ze je niet?
G.V.: Natuurlijk niet. Nog een geluk dat het glas niet gesneden was, anders had men
er een miljoen frank aan verloren. Luc Peire heeft hetzelfde gehad. Hij had een mooie
compositie gemaakt in een vlak waar ook twee zuilen in stonden. Achteraf heeft de
architect die kolommen schuin laten bouwen, hij vond dat mooier. Maar dat vloekte
met de verticale compositielijnen van Luc Peire. Nu gaan ze die schuine constructie
wegwerken door er een valse kolom rond te bouwen. Dat is toch gewoon ondenkbaar?
Nu ja, er is geen samenwerking.
Ph.M.: Het lijkt werkelijk uitgesloten dat je in België iets groots kunt maken.
G.V.: Ik had hetzelfde voor in Strombeek-Bever. In de raadzaal
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moest ik op een grote muur een kleurcompositie op paneel aanbrengen. Ik heb het
paneel zelf uitgezaagd: het reikte van de vloer tot de zoldering. Die zoldering was
wit, de muren ook, de vloer zwart. Op die gegeven heb ik mijn kleurencompositie
afgestemd. En het paneel stond er nog geen drie, vier maand, krijg ik een brief van
de gemeente: men wil het paneel naar een andere zaal overbrengen. Ik ga kijken. In
die nieuwe zaal is de muur 50 cm hoger, en liggen de kleuren van muur, zoldering
en vloer anders. Dus voor mij gaat het niet. Ik heb het plan dan ook afgewezen. Maar
eigenlijk sta je machteloos. Waar is ons recht? Ik heb dat werk gemaakt. Men mag
het niet beschadigen of verminken.
In de Century Gallery was het heel anders. Mijn project werd gerespecteerd. En
toen ik bij de uitvoering aanpassingen voorstelde, werden die aanvaard. Maar ja, dat
is privé.
Ph.M.: De Universitaire Instelling Antwerpen heeft sinds enkele jaren kunst op haar
campus willen integreren. Jij hebt daar ook een project uitgevoerd. Wat zijn je
bevindingen met de UIA?
G.V.: Ik heb er met plezier aan gewerkt. Maar het is een mislukking op grote schaal.
De architect en de stad treft geen enkele schuld. Ik had het project zo opgevat dat
het een hele muur beheerste, de toegangsdeuren incluis. De voorwaarde was dat die
deuren gesloten bleven. Maar nu staan ze altijd wagenwijd open zodat de hele
compositie wordt verbroken. Hadden ze me gezegd dat die deuren open moesten
blijven, dan zou ik mijn project anders hebben uitgewerkt. Maar de uitvoering van
het project was echt prettig. Het was een heel moeilijke opdracht. De oppervlakte
bedraagt 2,20 meter hoog bij 100 meter lang. Dat is mijn formaat niet. Ik werk
gewoonlijk op een vierkant.
Ph.M.: Gewoon fantastisch. Jij staat heel dicht bij Minimal Art. Als je zo een
mogelijkheid wordt aangeboden, zie je hoe er zich een verschuiving voltrekt. Je
spreekt dan niet langer meer over iets geometrisch, je ziet alleen dat iets uitstekend
geïntegreerd is in een geheel. Dat heb je ook met het werk van Walter Leblanc en
van Jacques Moeschal. Ik vind het gewoon revolterend dat daar weinig of niet over
gesproken wordt. Want de integratie van de kunst in de UIA is een hele prestatie.
Neem b.v. de sculptuur van Jacques Moeschal: die staat nu in open lucht op een
kleine verhevenheid aan een watervlak. Het domineert en het kan ademen. Dat is
nou echt kunst in de natuur. Moeschal mag even goed vernoemd worden als Richard
Sera en al die andere Amerikanen. Bedenk maar dat
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Moeschal al sinds decennia corten-staal gebruikt en dat hij de eerste is geweest die
betonsculpturen verwezenlijkte. Niemand schijnt dat te weten in België. Daarvoor
moeten Amerikanen komen, of Duitsers.
G.V.: Er staat een prachtige Sera in het openluchtmuseum van Otterloo, en ook
Dubuffet heeft daar iets groots verwezenlijkt. Maar in de hele verzameling is geen
enkele Belg vertegenwoordigd. Wij hebben toch ook zulke mensen. Als je ze maar
geld geeft. Wij zijn niet eens duur, wij vragen 2 tot 300.000 fr. voor een groot werk.
En die Amerikanen krijgen vlot een miljoen voor een klein schilderij. Ik zou willen
aandringen opdat er meer contacten gelegd zouden worden tussen kunstenaars en
architecten. Zij zouden naar ons moeten komen. Ik kan niet naar hen gaan. Ik ken ze
niet.
Ph.M.: Jij hebt de hele evolutie van het na-oorlogse constructivisme meegemaakt.
Het heeft een hele metamorfose gekend, het is niet meer hetzelfde als vroeger. Hoe
voel jij dat in je eigen werk?
G.V.: Ik wil steeds meer naar de architectuur, dat is de enige uitweg. Grote werken.
Dat kunnen de chevaletschilders niet.
Ph.M.: Dat is de grote conclusie die zich opdringt: integratie. Integratie in de
architectuur en integratie in de natuur. Zo verloopt de evolutie: kunst bepaalt het
leefmilieu en het maatschappelijk bestel mede. Het is inderdaad een verwijdering
van de chevaletkunst. Er moet steeds meer in de sociale richting gewerkt worden.
Men heeft de mond vol over sociale kunst maar wat in die richting gaat is weinig
sociaal. Het gaat niet over goedkope kunst, gedemocratiseerde kunst. Het enige
sociale is de integratie in de natuur, in de ruimte, in de architectuur. Op dit ogenblik
wil men weer het klassieke realisme doordrukken, men heeft het weer over het doek
en over wat erop staat. Maar dat heeft weinig of geen uitstaans met een
toekomstgerichte, moderne, evoluerende maatschappij.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

181

Forum
9e Internationaal Congres van de AIEMPR Brussel, 27/8 - 1/9/81
Congressen hebben niet alleen hun wandelgangen, zij hebben ook hun tradities. Je
hebt er niet alleen de referaten, maar je hebt er ook die gezichten die je met de
tussenpoos van enkele jaren steeds opnieuw terugziet en die je de rustige verzekering
geven dat, je schijnbare isolatie ten spijt, er toch overal ter wereld mensen zijn die
met dezelfde zaak bezig zijn. Het maakt je eigen wetenschappelijke interesse - of
wat ervoor kan doorgaan - tot iets wat eeuwigheidswaarde lijkt te bezitten... Nu is
het gevoel met een eeuwigheidswaarde bezig te zijn niet zo uitzonderlijk als het om
het kerkinstituut gaat. En toch: hier op dit 9e Internationale Congres van de
‘Association Internationale d'Etudes Médico-Psychologiques et Religieuses’
(AIEMPR) was het de kennismaking met een zeldzaam maar boeiend clubje. Voor
mij was de verrassing plezierig toen ik er plots in dook. Anderen schrokken echter,
zoals een eerbiedwaardige gentleman die vriendelijk hoofdschuddend eraan herinnerde
dat de liefde voor de kerk automatisch de gezagsproblematiek oplost, maar daarna,
toen zijn interventie blijkbaar niet in haar volle diepgang begrepen werd, de
koptelefoon voor de simultaanvertaling maar neerlegde, en 's anderendaags beschermd
door een collarium als door een kerkelijk voorbehoedmiddel met een herwonnen
sereniteit opnieuw het Britse flegma ging vertegenwoordigen. AIEMPR, die intussen
viertalig opereert (Frans, Nederlands, Spaans, Engels), werd een dertigtal jaar geleden
gesticht door een groep van Franse katholieke medici en analytici, die een integratie
van de verworvenheden van de menswetenschappen in het christelijk mensbeeld
nastreefden. Direct geëngageerd in de medische of psychologische praktijk, waren
zij aanvankelijk vooral actief rond vragen over medische en seksuele ethiek, alsook
over de priesteropleiding. Tot de kerngroep behoorden ook enkele geëngageerde
priesters en religieuzen, die regelmatig last kregen van Vaticaanse instanties: L.
Beirnaert, A. Plé, beiden als wijze Nestors op het congres aanwezig, de helaas
overleden M. Oraison, alsook J.-M. Pohier, die een paar jaar geleden het eerste
slachtoffer werd van een nieuwe inquisitiegolf. Na het enthoesiasme van de eerste
dagen, de hooggespannen verwachtingen naar het Tweede Vaticaans Concilie toe,
en de steeds grotere desillusie erna wou men een soort balans opmaken. Vandaar het
thema van het congres: ‘Onze relatie tot het kerkelijk instituut: er niet mede, ook niet
zonder’ (Notre rapport à l'institution religieuse: ni
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avec, ni sans elle).
Voor het congres waren de meeste van de 25 referaten al naar de deelnemers
gestuurd, omdat het de bedoeling was het grootste gedeelte van de tijd aan een
bespreking ervan in kleine groepen te besteden. Iedere halve dag startte dan ook met
een korte samenvatting van een viertal teksten, waarna de discussie kon beginnen.
Dit was inderdaad heel boeiend, vooral omdat je er levendig van gedachten kon
wisselen met mensen die dertig jaar lang geijverd hadden voor meer openheid binnen
de kerkelijke geloofsgemeenschap en alle tegenkantingen ten spijt hun humor en hun
godsvertrouwen hadden bewaard. Zo was er de rustige sereniteit van W. Berger, die
net op een moedige wijze in een interview vanuit zijn eigen levenservaring de
celibaatsverplichting opnieuw ter discussie had proberen te stellen, en die wist dat
er om kerkpolitieke redenen wellicht hard tegen hem opgetreden zou worden.
Het congresgebeuren - want dat is het geworden - startte met de sociologische
analyse, waarbij een aantal interessante Spaanse bijdragen over de evolutie van het
bewustzijn tot de kerk te behoren, een interessante enquête van C. Degive en L.
Lohle-Tart (UCL) over de wijze waarop een priester zich t.o.v. het kerkinstituut met
zijn officiële richtlijnen doorgaans situeert, en een boeiende bijdrage van F.
Schoovaerts (KUL) over de alternatieve levensbeschouwelijke opties die bij de
actuele jeugd als een nieuw en op zijn wijze samenhangend referentiekader het
kerkelijke zingevingssysteem steeds meer gaat vervangen. Vanuit deze analyses ging
het dan verder over de inherente spanning die men in iedere institutie aantreft, naar
het specifieke van de spanning binnen het kerkinstituut vanuit de nood - en de
weerstand - om een openbaringsinhoud te vertalen, naar de communicatietheorie
enz. Men was dus eigenlijk volop met de vraag bezig: vanwaar komen al die
weerstanden van het kerkinstituut, en hoe zouden we toch kunnen proberen er iets
aan te doen?
Dan kwam eigenlijk het keerpunt. Plots brak de vraag door: maar waarom
verwachten wij zoveel van het kerkinstituut? Is dat eigenlijk geen rest infantiele
afhankelijkheidsvraag, waarbij we het heimwee naar een beschuttende moeder en
een overweldigende vader op het kerkinstituut projecteren? Soms
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lijkt het erop dat we minder last hebben om ons Godsbeeld uit te zuiveren dan om
te verzaken aan het geloof dat het kerkinstituut slechts een instituut is, een
noodzakelijk instrument met alle nadelen vandien.
Het was vooral vanuit een psychoanalytisch standpunt dat dit probleem dan werd
behandeld. En hierbij werd de psychoanalyse niet als een neutrale buitenstaander
binnengebracht als wou men een scheidsrechter binnenbrengen. Integendeel, en dit
was juist het boeiende: er werd ingegaan op de vraag waarom de psychoanalyse zo'n
bijzondere aantrekkingskracht uitoefent op wie het kerkelijk milieu van binnenuit
goed heeft gekend, en waarom psychoanalytische verenigingen steeds opnieuw in
contestaties en passionele dissidenties vervallen, en dit met een emotionele kracht
die een religie waardig is. De parallellen die op deze wijze getrokken werden tussen
het kerkelijke en het psychoanalytische instituut (en wat dit laatste betreft mag men
de opschudding die in het Parijse culturele klimaat verwekt werd door de ontbinding
van de Ecole Freudienne de Paris niet onderschatten) mondden uit op de fundamentele
vraag: welke banden bestaan er tussen het individu, zijn leiders en de groep? En is
het niet onontkoombaar dat absoluutheidsaspiraties zich juist met die banden gaan
vermengen? Zo gauw men de ‘menselijke relatie’ centraal in het leven stelt, en in
die ‘menselijke relatie’ een gestalte van het Absolute of het Ultieme wil ervaren,
opereren psychoanalyse en religie op hetzelfde terrein. Beide strijden voortdurend
tegen hun instituties, omdat ze allebei steeds opnieuw het subject met zijn verlangen
ter discussie stellen.
Om dieper op de vraag in te gaan zou je natuurlijk nader moeten bekijken wat er
precies onder ‘menselijke relatie’ en ‘het absolute’ of ‘het ultieme’ verstaan moet
worden. Maar dit zijn natuurlijk vragen waarvan geen zinnig mens kan verwachten
dat ze zomaar op een congres opgelost worden.
P. Vandermeersch

Habermas
Nog altijd vindt de maatschappijkritiek haar belangrijkste inspiratiebron in de
marxistische theorie. Toch worstelt juist deze theorie met een aantal interne
problemen, die haar geldigheidskarakter ernstig in gevaar brengen. Zo heeft de
geschiedenis zich op een aantal punten heel anders ontwikkeld dan ze volgens het
orthodoxe model had moeten doen. De ineenstorting van de kapitalistische
produktiewijze lijkt verder weg dan in Marx' tijd zelf het geval was. De arbeidersklasse
heeft zich niet tot een revolutionaire voorhoede ontwikkeld, maar vormt in sommige
opzichten eerder een conservatieve kracht, terwijl in de hogere middenklassen vaak
de meest progressieve geluiden te horen zijn. Minstens zo compromitterend is de
constatering dat juist daar waar de marxistische theorie in praktijk wordt gebracht
allerminst een vrije samenleving is ontstaan.
Wellicht nog belangrijker dan deze historische incongruenties is de tweeslachtigheid
die binnen het marxisme bestaat ten aanzien van de status van haar eigen theorie.
Waar Marx de vooruitgang in de geschiedenis immers
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uitsluitend gekoppeld wilde zien aan de ontwikkeling van de produktieve krachten,
en al het overige naar een irrelevante bovenbouw verwees, kan ook de marxistische
theorie zelf (als theorie) alleen maar als bovenbouw-verschijnsel begrepen worden,
waarmee haar praktische relevantie automatisch tot nul is gereduceerd.
Van meerdere kanten (Lenin, Althusser) is geprobeerd deze interne spanningen
binnen de marxistische theorie op te lossen, maar tot nu toe is de theorie van Jürgen
Habermas daarin het meest succesvol gebleken. Habermas' kritiek vangt aan met de
constatering dat het begrip arbeid (of produktiekracht) een te smalle basis vormt
voor een interpretatie van de maatschappelijke werkelijkheid. Marx kon met zijn
materialistische interpretatie nog wel duidelijk maken waarom de bestaande
maatschappelijke systemen moesten vastlopen, maar was niet in staat de
leerprocessen, die een werkelijke vooruitgang pas mogelijk maken, op adequate
wijze in zijn theorie op te nemen. Het gaat daarbij immers niet om processen van
arbeid, van materiële produktie, maar om ‘bovenbouw’-verschijnselen die, zo wil
het orthodoxe marxisme, voor de ontwikkeling van de geschiedenis uiteindelijk
irrelevant zijn.
Om dit probleem op te lossen voert Habermas een tweede fundamentele categorie
in, naast die van de arbeid: de interactie. Dat betekent dat de samenleving niet langer
uitsluitend onder het licht van de materiële produktieprocessen, maar ook (en vooral)
als netwerk van communicatief handelen wordt begrepen. De marxistische theorie
verliest daarmee weliswaar iets van haar ‘natuurwetenschappelijk’ wetmatig karakter,
maar daar staat tegenover dat ze nu wel als emancipatorische en nor-
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matieve wetenschap kan worden gefundeerd.
In de analyse van het communicatieve handelen zelf worden ons, aldus Habermas,
de normen aangereikt volgens welke een waarlijk vrije samenleving zou moeten
worden ingericht. Dat deze normen ook praktische betekenis hebben, en niet langer
naar een steriele bovenbouw behoeven te worden verwezen, volgt direct uit zijn
herwaardering van de communicatieve processen in de samenleving en van de kennis
die daarin tot stand komt en wordt opgeslagen. Deze interactieprocessen zijn in zijn
visie voor de historische vooruitgang van de maatschappij even belangrijk als de
materiële produktieprocessen. Alleen wanneer beide in ogenschouw worden genomen,
kan de historische vooruitgang van de maatschappelijke vormen werkelijk worden
begrepen.
De verregaande implicaties van deze theoretische wending voor de interpretatie
en kritiek van maatschappelijke verschijnselen, en het verhelderende licht dat daardoor
wordt geworpen op de aan het begin genoemde aporieën komen in het inleidende
boek van Korthals en Kunneman1 uitgebreid aan de orde. Ronduit voortreffelijk is
de (met een dertigtal tekstfragmenten verhelderde) uiteenzetting van de interne
spanningen binnen de traditionele marxistische theorie. Een dergelijke helderheid is
helaas niet te vinden in de uitvoerige inleiding die René Görtzen schreef bij de vier
artikelen van Habermas die onlangs onder de titel Marxisme en filosofie in de serie
Boom Klassiek in vertaling verschenen2. Slordig taalgebruik en een weinig didactische
aanpak maken de tekst voor een oningewijde in het neomarxistisch bargoens al snel
moeilijk verteerbaar. Ook de vertaling lijdt soms aan germanismen en
ondoorzichtigheid, al valt daarin gaandeweg wel enige verbetering te bespeuren en
zijn vooral de laatste twee artikelen op dit punt van behoorlijk gehalte.
Ger Groot

Saterstukken
Nu de Noordnederlandse toneelgroep Sater haar dramaturgische werkstukken ook
in leesvorm ter beschikking heeft gesteld1, bieden zich de woordspelingen automatisch
aan. Enige verwijzing naar een eventuele satire is volstrekt uitgesloten. Waar een
satire een intellectualistisch boven-de-feiten-uit-zwevend afstandelijk bewustzijn
vereist, komt Sater op geen ogenblik - en dat programmatisch-intentioneel - van het
centrale thema, de betrokkenheid met de narratieve kern, de samenhang van
verhaalstreng en concrete realiteitsverwijzing los. Was het saterstuk ooit in de antieke
theaterconventie een boosardig-burlesk stuk waarin op brutale wijze zonder veel
nuancering de binnenkant van een verlakte werkelijkheid getoond werd om ze
grimmig stuk te lachen, dan triomferen bij deze Saterstukken de ernst, het

1
2

Michiel Korthals en Harry Kunneman, Arbeid en interactie, Coutinho, Muiderberg, 1979,
236 pp., fl. 25.
Jürgen Habermas, Marxisme en filosofie, vertaling Willem Dercksen, René Görtzen en Jos
Tielens; inleiding René Görtzen, Boom, Meppel/Amsterdam, 1981, 240 pp., BF. 552.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

186
dogmatische heilsoptimisme, de belijdenis van de correcte houding en verhouding
in en tegenover de maatschappelijke krachten. Deze Saterstukken willen er geen
geheim van maken dat ze, bij middel van theater en door als theater te bestaan en te
functioneren, inzicht en begrip voor het historiseerbare leven van de tijdgenoot willen
wekken en een utopisch-concretiseerbare modeldemonstratie houden van de wijze
waarop zich mensen gedragen en richten op attitudes en beslissingen die de toekomst
potentieel anders maken. Sater speelt buitenlinks.
Sater is destijds van start gegaan als een straattheatergroep; eenmaal in de beschutte
theaterwerkplaats, zocht hij de ‘werkende jongeren’ (de term klinkt ondertussen
cynisch) en de scholingskandidaten binnen het vakverbond op. Geleidelijk heeft zich
als doelgroep het deel van de bevolking ontwikkeld dat uit zichzelf nauwelijks de
weg naar het theater inslaat. Sater heeft getracht deze onontgonnen lagen inhoudelijk
en vormelijk te bereiken; ofschoon in de beoordeling van de gepubliceerde teksten
ook andere criteria aangewezen blijven, doen we er toch principieel goed aan, de
herkomst en de bestemming van deze teksten af te wegen tegenover hun uiteindelijke
bestaansvorm zoals in deze publikatie neergelegd.
Twee teksten hebben Nederlandse sociale geschiedenis als algemeen raam. Opkomst
en neergang van een Hollands familiebedrijf (1976) schetst het wat pokdalige verhaal
van de Van Doornes en hun DAF-fabriek; tegelijk gaat de dramatische toespitsing
toch sterker naar de historische ontwikkeling van kleinbedrijf tot
mammoet-management enerzijds en van onderdanig werknemer tot zelfbewust
arbeider anderzijds. De juf van de Czaar Peterstraat (1977) is een evocatie van de
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historische meningsstrijd over de vraag of omstreeks 1918 met Troelstra in Nederland
de revolutie een haalbare zaak was, maar tegelijk wordt de uitwisseling van voor en
tegen bepaald door standpunten en houdingen die sterker de stellingen van vandaag
weerspiegelen. De twee overige stukken richten zich op hedendaagse maatschappelijke
aandachtspunten. Het verhoor (1978) ontleent aan de Bondsrepubliek het gore thema
van de (potentiële) Berufsverbote en orkestreert een gelijkaardig geschil in een
Nederlandse context. Isotopen op zaterdag (1979) heeft kernenergie als brandpunt;
de discussie vindt plaats in een groepje rechtstreeks bij de produktie betrokkenen die
toch wel te typologisch telkens een andere variant in het meningsgamma
vertegenwoordigen. Alle stukken zijn fundamenteel op- en uitgeschreven, bedacht
en gebouwd door het Collectief van de Toneelgroep Sater, telkens afgerond in het
individuele handwerk van Guus Baas (de eerste twee), Peter de Baan resp. Roelof
den Ambtman; het anonieme collectiviteitsprincipe wordt hier doctrinair gehandhaafd.
Hoe ga je deze teksten, die in de allereerste plaats hun vorm hebben gekregen
volgens het criterium van de opvoerbaarheid door deze troep, beoordelen? Ik dacht
dat intentionaliteit een aspect van kritiek kon zijn, in samenhang met de effectiviteit
van het resultaat, te beoordelen volgens de graad van persuasiviteit die de tekst
tenslotte heeft gekregen. Bij de eerste twee stukken staat het verleden voorop als
uitgangspunt; de intentie is kennelijk dat verleden opnieuw te ontdekken, het kritisch
op te werken en te evalueren naar de sociale realiteit van het ogenblik van produktie
en receptie. Meteen zitten we toch in de problemen. Historiciteit wordt immers
uitgetekend via het medium van de fictionalisering, niet via het potentieel objectievere
instrument van het documentarisme. Historische emoties, opiniedaden, sociale feiten
en mentale attitudes die in de kronieken van het socialisme opgetekend staan, worden
hier geïnjecteerd in dramatische figuren die enkel een fictieve aantoonbaarheid
bezitten. Er is bijgevolg altijd een wazig, nooit volkomen identiek historisch raam
functioneel aanwezig, maar de wijze waarop historische houdingen in de precieze
dramatische situatie en handeling opgenomen staan, is een vrij bewegingsveld van
de collectieve schrijfgroep geworden. De afbeeldingsintentie is, bij alle personele
concreetheid, daarmee toch verregaand abstract geworden; ideale projecties, zowel
in het positieve als in het dwarsliggerige, wandelen aan de sturende hand van de
groep rond, worden manipulatorisch samengeperst tot een resultaat dat dan onverwacht
zijn fictieve karakter zou moeten opgeven en historische interpretatie worden. Ik
vind dat structureel hachelijk en vaak wordt er haasje-over gewipt tussen fictie en
attesteerbaarheid; fundamenteel staan ze elkaar naar het leven en mag dat in de
uitspeelintensiteit weinig storen, in het concept van een ‘socialistische’ dramatiek
acht ik dit erg aanvechtbaar. M.a.w. door het dubbelgelede constructieveld krijgt
dergelijke tekst nauwelijks enige overredingskracht over de fundamentele opties van
de story waar de plot om ontworpen werd. Persuasiviteit krijgt meteen geen kans.
Bovendien, ofschoon inleider J. Heijer van mening is dat de herkenbare subjectiviteit
van de personage groot is, blijf ik van mening dat ze stuk voor stuk werden ontworpen
niet om dat subjectieve privé-element in een objectieve bevolkings- en tijdsbeeldgroep
te laten samenvloeien, maar om prototypische gedragsvormen te projecteren. Deze
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mensen lijden nagenoeg nooit aan zichzelf; alle pijn komt uit de tijd voort. Niemand
loopt wonden op die niet meteen en noodzakelijk sociaal-maatschappelijke fenomenen
zijn. Ik plaats daar geen pleidooi tot individualisering tegenover, maar ik mis het
mede-gehanteerde bewustzijn dat ook het individu instrumenteel is in de evolutie
van de geschiedenis. Het historisch-materialistische geloofspunt verminkt hier, meen
ik, de mogelijke vervollediging van het maatschappelijk bestaan. Politiek wordt dus
in verregaande mate gesuggereerd zonder eigen psychologische verwerking van de
personages; zij staan voor een opstellingsnuance al van vóór de aanvang van elk
conflictmoment en dat edelcliché, dat uiteraard historisch zeer oprecht en zelfs
concreet vermag te zijn, wordt stoer volgehouden tot het gelijk of ongelijk uit de
dramatische constructie logisch volgt. Ik smeek niet om case-study-achtige
verbeelding, maar ik ben bang dat, en niet enkel dramatisch, het
prototype-modelkarakter geen toegang verschaft tot de reëel-menselijke conflictstof
waaruit zich elke dramatiek dient te voeden.
Deze op historisch bewustzijn mikkende en grotendeels toch binnen de petite
histoire blijvende projecties bieden ook stof voor dramaturgische overwegingen. Ik
kan het niet helpen dat Brecht de beste tijd van zijn leven heeft besteed aan het
aftasten van de mogelijkheden abstract-maatschappelijke processen inzichtelijk te
maken; elke pretentie op historisch bewustzijn via drama en theater dient zich dus
met Brecht in te laten. In de eerste twee stukken is er enig episch spectrum te
onderscheiden doordat de tijdsstructuur lang niet gebonden en ononderbroken verloopt
en omdat ook extra-persoonlijke tekstmomenten worden gebruikt. De strook tussen
twee tijdstippen in wordt echter dramatisch ingevuld met wat eigenlijk korte schetsen
in vertrouwd-naturalistische trant blijven; hevige, zij het kortstondige botsingen met
een niet te overhoren thematische kern worden realistisch tot een voorlopige afsluiting
gebracht. Een standpunt is dan rond; het panorama kan worden aangevuld met een
volgend standpunt. Dat gebeurt toch te automatisch, te sterk op procédé bedacht, niet
organisch ontwikkeld uit de identiteit van de betrokken individuen en opinies. Dat
blijft erg conventionele dramaturgie, waarin de taal als dramatisch instrument zo
homogeen is dat ze als communicatieve verbijzonderingsfunctie uitgeschakeld wordt.
Hier wordt dan op erg bedreven wijze doctrine gearticuleerd, medelijden of
verontwaardiging geprovoceerd, maar, vrees ik, geen begrip, laat staan (nieuw)
bewustzijn. De kritische distantiëring à la Brecht blijft hier afwezig. Meteen afwezig
blijft enige causale samenhang, de mogelijkheid het gebeuren achter het gebeurende
vandaan te halen. Enig parabelkarakter ontstaat nergens. De allures van de sociale
thriller camoufleren dan het oude probleem van de blijkbaar onoverbrugbare
tegenstelling tussen het Aufklärungsaspect enerzijds en de selectieve
fictioneringstechnieken anderzijds. Het resultaat blijft, bij alle mogelijkheid tot
opwinding en op talrijke plaatsen ook frisse dramatisering, dramaturgisch restauratief,
al mag de tijdgenoot de inhoud progressief achten volgens de mij toch iets te enge
opvatting dat wie proletarisch-affirmatieve volzinnen produceert automatisch ook
vooraanloopt in het collectief van het correcte bewustzijn. De bekentenis tot het
socialisme die het draagvlak vormt, is dan minder het resultaat van een kenproces
dan de uiting van een idealistisch gemotiveerde morele beslissing. De mengeling
van naturalis-
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tische concentratie en epische breedheid leidt dan tot een ambigu produkt: de
concentratie is een alibi voor deficiënte argumentering, de breedheid een alibi voor
deficiënt concentratievermogen.
Isotopen, het atoomdiscussiestuk, loopt zich zelfs te pletter tegen het pièce bien
faite-gehalte omdat de zorgvuldige dosering van de genuanceerde opstelling van elk
van de deelnemers niet verder reikt dan tot een salon-conversatie waar elk standpunt
zijn beurt hoort te krijgen. Hier wordt immers een grootse historische materie
getrivialiseerd tot een spectrum van individualiseringen die typologisch artificieel
blijven en in contra-idylle stijl opgevat. Wel demonstreert dergelijke dramatische
tekst de morele suprematie van de utopie over de desondanks dominante realiteit.
Het wereldprobleem wordt gereduceerd tot een huisbakken rel, kater inbegrepen; in
een intimistisch centrum worden de kleine lieden geportretteerd als abstracties van
potentiële gedragsfunderingen. Sater hanteert er een pseudo-standaardtaal voor die
alle schakeringen van bargoens tot society-flitsen bevat, maar zonder principiële
inspanning blijft om een idiolect of sociolect per personage te ontwerpen. Melodrama
blijft dan beslist niet weg, zoals in de ongeloofwaardige rol van Femke Lieshout,
evenals die van Van Doornes vrouw Emma in Opkomst en neergang. Het nadeel
(wellicht binnen de Saterintentie een voordeel) van dergelijke strategie is dat er aan
de toeschouwers niet veel reflectie over wordt gelaten. Hun functie wordt
teruggebracht tot het snappen en overnemen van waar de personages toe gedwongen
worden; wat ze motorisch in zichzelf beleven en waarom ze zich uitdrukken zoals
ze dat doen, ontgaat de toeschouwers als potentiële sociaal-maatschappelijke er-
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varing. De logica van het gebeurende ontslaat de toeschouwers van een penetrante
speuractie naar de implicaties ook voor henzelf. Binnen het activisme van een groot
deel van het Nederlandse theater van recente tijden vormen deze teksten
karakteristieke en geldige voorbeelden; wie zijn ervaring met andere groepen en
andere tekstschrijvers tegen deze Saterteksten houdt, komt onweerstaanbaar tot een
gunstige beoordeling. Tegelijk leveren dergelijke teksten binnen het perspectief van
de historiografie van het Nederlandse drama veeleer een achterhoedegevecht. Het
zal Sater (terecht) een zorg zijn of ze ja dan nee worden opgenomen in dat mausoleum.
De actualistische energie die ze heeft veroorzaakt en die ze ook als resultaat verlangt,
viert hier zelftriomf. Als consumptief tijdgenoot kan ik daar enkel tevreden over zijn;
historiserend oordelend kan ik niet anders dan vaststellen dat, zo al geen regelrechte
teruggang, dramaturgisch toch veeleer een pas op de plaats wordt gemaakt.
C. Tindemans

Eindnoten:
1 Toneelgroep Sater 1976-1979, Het Wereldvenster, Bussum, 1981, 212 pp., BF. 305.
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Boekbespreking
Godsdienst
Teije Brattinga, Theologie van het socialisme, Het Witte Boekhuis,
Bolsward, 1980, 356 pp., fl. 49,50.
Een titel die misleidt door zijn vaagheid. In feite gaat het hier om een welomlijnd
object in de recente geschiedenis van de dogmatiek. Zoals de ondertitel preciseert:
‘een studie over de theorie van het Religieus socialisme, zoals die is ontwikkeld door
Paul Tillich’. De sterkste zijde van het boek is zijn historische analyse: de
wisselwerking tussen het denken en de maatschappelijke positie van de theoloog
komt duidelijk aan het licht. Karl Barth, Bonhoeffer, de Frankfurter Schule,... zij
leefden allen in hetzelfde Duitsland van Paul Tillich. Toch schrijft elk zijn typische
theo- en socio-logie, vanuit de maatschappelijke loyauteit waartoe hij zich als denker
verbonden weet. Het is de (socialistische) loyauteit van Tillich, die hier in confrontatie
met zijn tijdgenoten ontwikkeld wordt. In die zin wordt inderdaad een welgekomen
aanvulling geboden bij de talloze Tillich-besprekingen van de laatste jaren. De auteur
lijkt mij echter minder genietbaar waar hij inderdaad een ‘theologie van het
socialisme’ poogt te schrijven. In plaats van zelf een ‘evaluatie en oriëntatie’
(hoofdstuk V) te bieden, had hij de actualisatie van Tillichs visie beter aan de lezer
overgelaten. Goede geschiedschrijving behoeft geen verdere gebruiksaanwijzing.
Jef Van Gerwen

Urbain Dhondt, Hedendaags denken en christelijk geloof, De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1981, 79 pp., BF. 125.
Heel wat tendensen van de moderne filosofie zijn in het zelfbewustzijn van de
hedendaagse mens gemeengoed geworden. De drang naar zelfstandigheid, de eis van
kritische redelijkheid en de beklemtoning van eigen rechten gelden veelal als
vanzelfsprekend. Ondanks de waardevolle inbreng van zulke princiepen is er heden
sprake van een crisis van het subject. In voorliggend werkje (volgens de inleiding
niet voor beroepsfilosofen en theologen bedoeld), wijst U. Dhondt op de
eenzijdigheden van het eigentijdse denken, die de moderne mens in een zekere
benauwdheid of valse bescheidenheid drijven. Daartegenover stelt hij de verheffende
en hoopvolle, verruimende boodschap van het christelijk geloof. De mens is meer
dan hij gewoonlijk denkt: omdat hij deel heeft aan een leven dat (hij) uit eigen kracht
niet kan bewerkstelligen, en dat al zijn verwachtingen overschrijdt’ (p. 76). In dit
perspectief worden zes thema's overwogen: geschiedenis, arbeid, tussenmenselijkheid,
verruimde rede, wetenschap en techniek, atheïsme. Pasklare oplossingen voor actuele
problemen of modieuze problematisering van traditonele geloofswaarheden zoeke
men hier vergeefs. Het gaat de auteur kennelijk om de grondhoudingen van het
christelijk geloof, als ontvankelijkheid, inwendigheid, dankbaarheid,
vergevingsgezindheid, dienstvaardigheid, deemoed. Hij legt een fundament waarop
naar concrete situaties toe verder moet worden gebouwd. Een deugddoend boekje
voor de aandachtige lezer. De haastige klant zal echter wegens de kernachtige stijl

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

van de auteur aan de rijkdom van zijn beschouwingen voorbijlezen. Tot slot een
opmerking. Terecht onderscheidt Dhondt rechtvaardigheidsethiek en liefdesethiek
(p. 43-44, 56-57). Misleidend zou dit worden voor wie rechtvaardigheid met
gerechtigheid verwart. Want is niet de God van liefde immers de ‘Heer der
gerechtigheid’? (Jer. 23,6)
J. Koenot
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Filosofie
Isaiah Berlin, Russische denkers, vertaald door Elise Marijns,
Arbeiderspers, Amsterdam, 1981, 436 pp., BF. 775.
Russian Thinkers is de eerste van een viertal bundels waarin een aantal van de talrijke
verspreide opstellen van Isaiah Berlin zijn verzameld. Drie delen verschenen er al
in Engeland (gebonden editie bij de Hogarth Press, paperback bij Penguin en OUP),
en het eerste deel is nu ook in Nederlandse vertaling gereedgekomen. Berlin geeft
daarin een indringend beeld van het Russische intellectuele klimaat in de negentiende
eeuw, en van de grootste figuren daaruit: Tolstoj, Toergenjev, Bakoenin, Belinski
en vooral Alexander Herzen. Het zijn zeer erudiete, zij het soms wat wijdlopige
essays, waarin de hoogst liberale en zeer beschaafde Berlin er toch steeds weer in
slaagt de lezer nieuwsgierig te maken en hem te doen besluiten de behandelde auteurs
nu ook maar eens zelf te gaan lezen. En dat is misschien wel het belangrijkste wat
in een dergelijk genre bereikbaar is.
Ger Groot

R.W. Clark, Freud. The Man and the Cause, J. Cape & Weidenfeld &
Nicolson, London, 1980, 664 pp., £9,95.
Clark, reeds auteur van o.m. een biografie gewijd aan Einstein en aan Bertrand
Russell, heeft met deze nieuwe Freud-biografie een zeer lijvig werkstuk afgeleverd.
Gezien de omvang verbaast het ons dan ook slechts zeer schematische of summiere,
soms helemaal geen, besprekingen van zijn geschriften te vinden. Er wordt
daarentegen heel veel plaats ingeruimd voor wat in de ondertitel ‘the cause’ wordt
genoemd, het ontstaan van de psycho-analytische beweging. Het boek is vlot
geschreven en uitvoerig gedocumenteerd, maar het mist intellectuele diepgang, reliëf
in de schildering van de figuur. Van de recentere biografieën verkies ik toch nog
steeds die van Max Schur.
Eric de Kuyper

Giuseppe Fiori, Antonio Gramsci, vertaling: Joke Traats, Wereldvenster,
Bussum, 1981, 318 pp. + 30 pp. foto's, B.F. 620.
Fiori heeft, naar hij zelf in zijn voorwoord meedeelt, vooral een ‘persoonlijke’
biografie van Gramsci willen schrijven. Daarin is hij heel redelijk geslaagd, maar
het nadeel is wel dat de theoretische kant van deze, vooral sinds de late jaren zestig
invloedrijke marxistische denker daardoor weinig systematisch naar voren komt.
Deze lacune is echter op voortreffelijke wijze ondervangen door het zeer
verhelderende nawoord van de vertaalster Joke Traats, waarin de betekenis van het
denken van Gramsci voor de marxistische theorievorming van vandaag (o.a. zijn
profetische pleidooi voor wat later in Italië het ‘historisch compromis’ is gaan heten,
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en vooral zijn herwaardering van de ‘bovenbouw’ als zelfstandige kracht in de
geschiedenis - een positie die o.a. door Habermas is opgenomen) duidelijk en zonder
obscure clan-taal uiteen wordt gezet. Alles bij elkaar dus toch een uitstekende
inleiding.
Ger Groot
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binnenkant achterplat

Personalia
Paul Begheyn s.j., geboren 1944. Studeerde filosofie en theologie te Nijmegen,
Amsterdam en Berkeley-Californië. Publiceerde in binnen- en buitenlandse
tijdschriften talloze artikelen, m.n. betreffende (kerk)geschiedenis en spiritualiteit,
en verder Sta op en ga open. Een leefboek om je ervaringen te toetsen (1980) en
Petrus Canisius. Een Nederlandse heilige (1981). Thans medewerker van het centrum
voor geloofsverdieping ‘Om Vuur’ te Deventer.
Adres: Twelloseweg 5, NL - 7419 BJ Deventer.
Beni Ekka s.j., geboren in 1951. M.A. in de politieke wetenschappen; werkt aan zijn
M. Phil. in hetzelfde vak. Publiceerde over religieuze onderwerpen in de regionale
taal in plaatselijke bladen.
Adres: 163 Periyar Hostel, Jawaharlal Nehru University, New Delhi - 110067,
India.
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. 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 - 1007 Amsterdam.
Dr. Jean-François Malherbe, geboren 1950. Doctor in de filosofie (UCL),
doctorandus in de theologie (Institut Catholique de Paris). Professor in de filosofie
en de ethiek (faculteit geneeskunde) en in de hermeneutica en de kennisleer (faculteit
godgeleerdheid) aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. Publiceerde o.m. La
philosophie de Karl Popper et le positivisme logique (1976) en Epistémologues
anglo-saxonnes (1981).
Adres: Ferme de Froidmont, B - 1330 Rixensart.
Phil Mertens, geboren 1928. Studeerde kunstgeschiedenis en oudheidkunde, afdeling
niet-Europese kunst, aan de RU Gent. Is waarnemend departementshoofd in het
Museum voor Moderne Kunst, Brussel, Publiceerde o.m. La Jeune Peinture Belge
(1975) en Guy Vandenbranden. Onder de koele wet (1976).
Adres: de Roest d'Alkemadelaan 5, bus 16, B - 2600 Berchem.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de RU
Gent, promoveerde in 1966. Is docent theaterwetenschap aan de Universitaire
Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B - 2520 Edegem.
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Dr. Patrick Vandermeersch, geboren 1946. Doctor in de wijsbegeerte, licentiaat in
de godgeleerdheid. Is docent moraaltheologie aan de faculteit godgeleerdheid van
de KU Leuven.
Adres: Predikherenstraat 12, B - 3000 Leuven.
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december 1981

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

195

In Memoriam Jo F. Du Bois S.J.
Op 22 oktober jl. is Jo F. Du Bois, de hoofdredacteur van Streven, aan een hartaanval
bezweken. Hij was bijna 56. Zijn dood is voor het tijdschrift - redactie, medewerkers
en lezers - een zwaar verlies.
Voor hij bij ons kwam, was hij leraar aan het O.-L.-Vrouwcollege in Antwerpen.
Jarenlang heeft hij daar vele jonge mensen smaak bijgebracht voor kunst, literatuur,
geschiedenis en voor zijn geloof dat zo gevoelig was voor veranderende waarden in
wereld en christendom. Daarnaast ontwikkelde hij zijn activiteit in de wereld van de
kunst. In Antwerpen en daarbuiten werd hij voor vele jonge kunstenaars een vriend
en een hulp; van officiële instanties werd hij de tactvolle raadgever; hij had een
bijzondere gave om leken in te wijden in de nieuwste ontwikkelingen van de plastische
kunst.
Toen hij, nauwelijks vier jaar geleden, de leiding over Streven kreeg, wisten wij
dat wij van die brede belangstelling zouden profiteren. Maar er was veel meer. Ook
voor hem was het een nieuwe start. In een rol die hij niet geambieerd had en waartegen
hij niet opgewassen dacht te zijn, voelde hij zich al gauw in zijn element. Met gepaste
voortvarendheid zocht en onderhield hij contact met oude en vele nieuwe
medewerkers. Public relations waren voor hem menselijke relaties. Hij gaf de
samenwerking in de redactie een nieuwe impuls. De redactie kreeg van hem taken
en verantwoordelijkheden gedelegeerd; suggesties en voorstellen van de redactie
werden door hem gretig ten uitvoer gebracht. Hij zorgde voor een goed samenspel.
Veel droegen daartoe bij zijn nog altijd leergierige belangstelling voor alles wat een
tijdschrift als Streven wil bestrijken, en zijn beminnelijke persoonlijkheid, die ook
blijken liet dat hij graag van anderen leerde en in zijn nieuwe werk- en leefmilieu de
waardering vond die hem gelukkig maakte.
Het eerste nummer van Streven verscheen in december 1931. Precies vijftig jaar
geleden. Het ontstond in hetzelfde Antwerpse college van waaruit Jo Du Bois naar
Streven kwam en waar wij hem nu uitgeleide hebben gedaan. Met zijn In Memoriam,
in december 1981, zou het kunnen lijken dat vijftig jaar geschiedenis wordt afgesloten.
Veel moeite zullen wij hebben om de leemte die hij nalaat, aan te vullen. Maar de
nieuwe levenskracht die hij het tijdschrift gaf, staat borg voor nieuwe voorzieningen.
Dat zijn wij ook hem verschuldigd.
Redactie
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De come-back van de neutronenbom
Editoriaal
Op 7 april 1978 besloot president Carter de produktie van de neutronenbom
voor onbepaalde tijd uit te stellen. Achteraf is gebleken dat de produktie van
de ‘onderdelen’ onverminderd is doorgegaan en dat alleen van de assemblage
(of de montage op geschutskoppen) werd afgezien. Reagans recente verklaring
dat de VSA nu toch tot de ‘produktie’ van de neutronenbom zouden overgaan,
kan dan ook alleen betekenen dat men nu eveneens werk gaat maken van
assemblage en montage. En daarvan had minister Weinberger nog op 8 maart
1981 verklaard: ‘Wij zullen de onderdelen alleen samenvoegen en het wapen
produceren na volledige consultatie van onze bondgenoten’. Die consultatie
vond niet plaats: de Europese bondgenoten werden voor een voldongen feit
geplaatst.
Hun officiële reacties kwamen alle hierop neer: Reagans beslissing betreft een louter
interne aangelegenheid van de VS... ten minste zolang die wapens niet naar het
Europese (strijd)toneel, het theatre, worden overgebracht. Maar de neutronenbom
is juist en bij uitstek een ‘korte afstand’-wapen van de zogeheten TNF-wapens, de
Theatre Nuclear Forces, bestemd om op het slagveld zelf te worden ingezet. De
neutronenbom bestempelen als een louter interne Amerikaanse aangelegenheid getuigt
duidelijk aanwijsbaar van verblinding of huichelarij. De ontwerpers en promotoren
van de neutronenbom hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze uitdrukkelijk
en uitsluitend geconcipieerd werd voor het Europese ‘theater’. Als ze niet in Europa
wordt ingezet, als de Europese regeringen beslissen ze nooit op hun grondgebied toe
te laten, wordt de produktie ervan meteen overbodig. De neutronenbom is een
Europese aangelegenheid.
De Sovjet-Unie van haar kant noemt de neutronenbom het ‘ultieme wapen van
het kapitalisme’: het doodt mensen en spaart materiële rijkdom. Dat protest is verdacht
en bedrieglijk, in zoverre het een onderscheid suggereert tussen aanvaardbare
‘socialistische’ en onduldbare ‘kapitalistische’ kernwapens. Die valse keuze moet
met de grootste klem worden afgewezen. Op welke gronden zou een voorlopig wat
minder vernuftig
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kernwapen dat mensen én dingen massaal vernietigt minder laakbaar zijn dan een
meer ‘verfijnde’ neutronenbom? Zelfs een zo overtuigd voorstander van European
Nuclear Disarmament als de Brit E.P. Thompson erkent dat de Sovjet-Unie, ondanks
haar verbale steun aan de Westeuropese vredesbewegingen, de facto de Westerse
militairen in de kaart heeft gespeeld door de introductie en installatie van haar
SS-20-kernraketten1. De Sovjet-Unie gaf trouwens prompt te kennen dat zij eveneens
in staat is de neutronenbom te produceren en dit inderdaad zàl doen mochten de VS
niet op hun besluit terugkomen. In het beste geval - in de veronderstelling dat wij
van een Europese ‘theater’-oorlog verschoond blijven - zijn er dus binnen een paar
jaren ook neutronenbommen van ‘socialistische’ makelij.
Dan is - tegen ongehoord hoge kosten - de beruchte patstelling van het
afschrikkingsevenwicht weer bereikt. Tot die conclusie kwam de Amerikaanse
deskundige F.M. Kaplan reeds in mei 19782: ‘De effectieve produktie van de
neutronenbom zal in het beste geval voor de zoveelste keer de produktie van een
onbruikbaar wapen zijn geweest, dat enorm veel kost en tijdelijk grotere risico's (van
een nucleair conflict) met zich brengt, totdat de nu reeds bestaande “balance of terror”
nagenoeg ongewijzigd hersteld is, nadat de USSR de VSA zal hebben bijgebeend’.
Het is over de zin of onzin van die - slechts in het beste geval overbodige onderneming dat de fundamentele discussie dient te gaan.
In alle recente verklaringen van de politieke instanties die de produktie en installatie
in Europa van de neutronenbom bepleiten, zoekt men tevergeefs naar enige zakelijke
weerlegging van de behoorlijk gefundeerde tegenargumenten, zoals die al jaren
geleden door het Arms Control Project van Massachusetts naar voren werden
gebracht3.
De argumenten pro kan men in vier punten onderbrengen:
1. De neutronenbom is het enige rationele verweer tegen een massale inval in
West-Europa van duizenden tanks uit het Oostblok.
2. De neutronenbom doodt zo selectief de vijandelijke tankbemanningen, dat zij
leven en gezondheid van de burgers grotendeels spaart, geringe materiële schade
aanricht en geen noemenswaardige radioactieve be-

1
2
3

Cfr. H. Jans, F.M. Kaplan over de neutronenbom, in Streven, november 1978, pp. 124-130.
Cfr. De kruisraketten komen niet. We houden ze tegen, een interview van Maarten van
Dullemen met E.P. Thompson, in De Nieuwe, 17 september 1981, pp. 14-17.
Cfr. H. Jans, ibid.
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smetting van het leefmilieu veroorzaakt.
3. De neutronenbom is zo duidelijk als een nagenoeg exclusief verdedigingswapen
ontworpen, dat ook de potentiële vijand het defensieve karakter ervan wel moet
erkennen.
4. De neutronenbom is ‘klein’ en selectief genoeg om door alle partijen als een
‘conventioneel’ wapen geaccepteerd te worden; de vijand zal (of mag?) er bijgevolg
niet op reageren met andere en grotere wapens uit het bestaande nucleaire arsenaal.
M.a.w. de neutronenbom is dat lang gezochte, werkelijk bruikbare kernwapen.
De bezwaren tegen deze vier argumentatiepunten worden door de verantwoordelijke
instanties nauwelijks bediscussieerd, laat staan weerlegd. Ze zijn ook moeilijk te
weerleggen.
Ad primum: de bewering dat de neutronenbom het enige rationele en efficiënte
verweer is tegen een echte of vermeende overmacht van een tankaanval, verdoezelt
het feit dat andere afdoende verweermiddelen allang voorhanden zijn. Op het punt
van de niet-nucleaire defensie beschikken de VSA en de NATO over zeer precies
geleide anti-tank-projectielen en over vanop afstand bediende, onbemande
anti-tank-voertuigen. Die verweermiddelen zijn minstens even efficiënt, minder
dodelijk voor de burgerbevolking, veroorzaken niet de geringste radioactieve
besmetting van burgers en omgeving en voorkomen veel doeltreffender de escalatie
naar een kernoorlog. Ze zijn bovendien minder kostelijk: de totale kostprijs van één
neutronenbomgranaat (geschut inbegrepen) bedraagt 900.000 dollar; voor de prijs
van twee salvo's kan men vijftig gesofistikeerde niet-nucleaire anti-tank-wapens
maken of 5.500 klassieke anti-tank-granaten. Er bestààt dus, zelfs vanuit louter
militair en strategisch oogpunt, een valabel en niet-nucleair alternatief.
Ad secundum: uitgaande van nauwkeurig uitgewerkte én gepubliceerde studies
over de kwantitatieve en kwalitatieve uitwerkingen van de neutronenbom,
concludeerde het Massachusetts-instituut: wil men dit wapen efficiënt gebruiken
tegen duizenden in verspreide orde oprukkende tanks, dan moet het een soort spervuur
vormen van honderden, zelfs duizenden bommen in een dichtbevolkt, grotendeels
verstedelijkt gebied. Zo'n spervuur zal veel materiële verwoestingen aanrichten (55
tot 60% van de vrijkomende energie is nog steeds druk- en warmteënergie die in een
straal van zowat een halve kilometer vrijwel alle gebouwen verwoest), het zal aan
een enorm aantal burgers het leven kosten (binnen een straal van 850 m is de
neutronenstraling absoluut dodelijk voor iedereen, ongeacht de beschutting van
metaal of steen) en het zal nog een groter aantal burgers een jaren- of generatieslange
nasleep van allerhande ziektes en kwalen

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

199
bezorgen. De verwachting tenslotte dat de resterende 5% radioactieve neerslag op
korte tijd zo verzwakt zal zijn dat het leefmilieu er niet meer op gevaarlijke wijze
door besmet is, acht het instituut een onbewezen en veel te optimistische
veronderstelling; die verwachting komt trouwens volgens de ontwerpers van de bom
zelf al in het gedrang als de neutronenbommen lager dan de geplande 500 m hoogte
ontploffen. Onze grote politici zeggen ‘diep verontrust’ te zijn wanneer in Bonn,
Londen, Rome, Parijs, Brussel, Amsterdam een miljoen mensen - vooral maar niet
uitsluitend jongeren - demonstreren tegen het feit dat de mogelijkheid om van Europa
het eerste theater van een werkelijke, zij het dan zogenaamd ‘beperkte’ kernoorlog
in de geschiedenis te maken, ook maar in overweging wordt genomen. Die
mogelijkheid is geen waandenkbeeld dat in de (war)hoofden van die demonstranten
is ontstaan. Het is de al sinds jaren onomwonden uitgesproken verwachting in tal
van Amerikaanse strategische rapporten; de recente verklaringen van Reagan en
Haig bevestigden dit alleen maar. Hetzelfde denkbeeld werd trouwens al veel vroeger
onverbloemd gepropageerd in de Franse strategische studies die de modernisering
en miniaturisering van de ‘force de frappe’ moesten rechtvaardigen: de theorie van
de ‘dissuasion graduée’ gaat ervan uit dat de Fransen desgevallend een
Middeneuropese, ‘beperkte’ nucleaire oorlog kunnen helpen beslechten, door hem
uitsluitend ‘buiten onze landsgrenzen’ (sic!) uit te vechten4.
Ad tertium: men kan onmogelijk staande houden dat de neutronenbom een
nagenoeg uitsluitend defensief wapen is. Indien zij ook maar ten dele de beloften
van haar ontwerpers waarmaakt en weinig verwoestingen aanricht aan gebouwen en
andere ruimtelijke infrastructuren, dan kan zij met even veel recht als het welhaast
ideale offensieve wapen worden beschouwd, dat de ‘vijanden’ doodt maar hun
grondgebied ongeschonden aan de aanvaller uitlevert.
Ad quartum: de bewering dat de Sovjet-Unie bereid zal (of moet) zijn om de
‘kleine’ en ‘selectieve’ neutronenbom als een conventioneel wapen te accepteren,
mist elk fundament. Waarom zouden de Sovjets die bedrieglijke verhulling van de
werkelijkheid voor hun rekening nemen en een massaal gebruik van dit kernwapen
slechts beantwoorden met conventio-

4

Cfr. Henry M. Buntinx, De Franse kernmacht maakt een Westeuropese vuist, in Streven, juli
1975, pp. 896-906. En heel recent Jean François-Poncet, oud-minister van Buitenlandse
Zaken, in Le Monde, 28 oktober 1981: ‘Geen enkele Duitser, ook H. Schmidt niet, kan
aanvaarden dat het grondgebied van de Bondsrepubliek en de bevolking die er leeft door de
VS - maar eveneens, vergeten wij het niet, ten behoeve van de Franse “force de dissuasion”
- beschouwd wordt als een vooruitgeschoven stelling of een pion, waarvan de rol zou zijn
een eventueel conflict te lokaliseren en te beperken’.
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nele wapens? Er zijn trouwens al een aantal Amerikaanse strategen die dat betwijfelen
en de hoop uitspreken dat de Sovjet-Unie, uit welbegrepen eigenbelang, in dat geval
de kernoorlog tot Europa zou beperken; dat zou dan voor de VSA een aanvaardbaar
risico kunnen worden. Maar dat is het niet voor Europa. Het risico van een nucleaire
escalatie, ten koste van Europa, moet door de Europeanen verworpen worden als een
volkomen irrationele en immorele strategie om hun vrijheid en onafhankelijkheid te
redden.
Er zijn dus goede redenen genoeg om elk verzet tegen de installatie (en produktie)
van de neutronenbom te rechtvaardigen en te steunen. Wel vaker wordt dit verzet
verweten dat het door zijn ‘onverantwoord pacifisme’ onze vrijheid op het spel zet.
Men verwijst dan naar het pacifisme van de jaren dertig dat Europa weerloos
overleverde aan een Hitler. Historische vergelijkingen kunnen nuttig zijn. Ze worden
echter misleidend wanneer ze dingen verzwijgen die ondertussen een volkomen
nieuwe en harde werkelijkheid zijn geworden. Het verzet tegen de neutronenbom en
tegen de kernbewapeningsspiraal in het algemeen is een specifiek verzet tegen een
welbepaald ‘middel’ om conflicten te beslechten, een middel dat vanwege zijn
catastrofale gevolgen voor mens en mensheid nooit kan worden geaccepteerd als een
‘bruikbaar’ middel om om het even wat te redden.
Ook de bewering dat wij dank zij het afschrikkingsevenwicht van de
kernbewapering al meer dan dertig jaar geen oorlog hebben gekend, moet terdege
worden genuanceerd en gerelativeerd. Alleen directe confrontaties tussen de twee
supermachten werden vermeden, maar voor de rest zijn er meer dan genoeg gruwelijke
oorlogen geweest. De vrede in West-Europa hangt voor een groot deel samen met
het verdwijnen van het eertijds als onverzoenlijk ervaren antagonisme tussen Frankrijk
en Duitsland, en dit is aan een mentaliteitsverandering te danken, niet aan een
afschrikkingsevenwicht dat tussen die twee landen zou bestaan. In die zin dienen de
vredesbemoeiingen, ook met Oost-Europa, onverminderd gezocht en voortgezet te
worden.
Om kort te gaan: omdat de ontwerpers en promotoren van de neutronenbom hun
produkt beschouwen en propageren als het eerste echt bruikbare kernwapen, moet
op dit punt de kernbewapeningsspiraal onverwijld gestopt worden, desnoods door
een eenzijdige Westeuropese beslissing. En aangezien er zelfs vanuit strikt militair
oogpunt een valabel alternatief bestaat om de echte of vermeende agressieve
bedoelingen van de Sovjet-Unie te ontmoedigen, steunt het ‘neen’ aan de
neutronenbom niet op een ‘naiëf’, maar op een volkomen verantwoord ‘pacifisme’.
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Paus en Pool
Peter Hebblethwaite
Een oordeel over de eerste drie jaren van het pontificaat van Paus Johannes
Paulus moet hoe dan ook rekening houden met wat men ‘de Poolse factor’ is
gaan noemen. Op twee jaar studie in Rome na (1946-1948) heeft hij de eerste
58 jaren van zijn leven in Polen doorgebracht. Toen hij als bisschop en kardinaal
naar het buitenland begon te reizen, waren het altijd Poolse gemeenschappen
in ballingschap die hij het eerst opzocht. Ondanks het feit dat hij een verbazend
aantal talen beheerst en er met kennelijk plezier altijd weer nieuwe aanpakt, is
hij helemaal geen ‘cosmopoliet’. Hij is en blijft een Pool, honni soit qui mal y
pense. Maar dat is natuurlijk de kwestie niet. De vraag is alleen hoe die Poolse
achtergrond zijn pontificaat kleurt en bepaalt.
Wij stellen ‘Pools’ nogal gemakkelijk gelijk met ‘conservatief’ (in kerkelijke
zaken) en dat is dat dan. Maar Polen lopen ook niet met oogkleppen, ze hebben alleen
een andere kijk op de wereld, een ander perspectief, waarvan wij allen wel iets kunnen
leren. Ze hebben, zoals we nu al wel weten, een sterk nationaal bewustzijn. In Kwestie
van identiteit, een roman van Kazimierz Brandys, zegt een van de personages dat
Polen zich gedragen ‘alsof het individu daar geen eigen psychologie heeft, alsof er
alleen maar een nationale psychologie bestaat’. Dat is natuurlijk onzin. Er is geen
sprake van, Karol Wojtyla te reduceren tot een exemplaar van de Poolse soort. Maar
wie hem wil begrijpen, moet wel in Polen beginnen.
Hijzelf kan daarbij helpen. In zijn audiënties, op zijn buitenlandse reizen praat hij
over zijn verleden, roept hij herinneringen op. Die kunnen een licht werpen op zijn
manier van denken. Enkele van die ervaringsgegevens wil ik hier beschrijven:
materiaal voor een eventuele intellectuele autobiografie die hij misschien wel nooit
zal schrijven.

Oorlog en Auschwitz
Op zijn reis in Brazilië schreef hij het ontstaan van zijn priesterroeping toe aan zijn
oorlogservaring: de inval in Polen in 1939 en de nazi-bezetting.
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Dat veranderde zijn leven. Hij schreef poëzie, wilde acteur worden; hij werd priester,
intellectueel, en zou van die weg niet meer afwijken. De gruwel die hij meemaakte,
bracht hem tot de overtuiging dat alleen geestelijke heelmiddelen daartegen
opgewassen waren. Als hij nu, met Jacques Maritain (en tot wanhoop of ergernis
van de bevrijdingstheologen) steeds weer van ‘het primaat van de geest’ spreekt,
gaat dat terug tot die fundamentele ervaring. Daar komt bij dat hij vlak bij Auschwitz
geleefd heeft. Auschwitz ligt slechts 35 km van Wadowice, waar hij geboren is en
opgegroeid, slechts 72 km van Kraków, waar hij bisschop was. Auschwitz, dat hij
steevast en terecht bij zijn Poolse naam Oswiezim noemt, obsedeert hem. Hij heeft
het eens ‘het Golgotha van de moderne wereld’ genoemd. En dat verklaart enigszins
de apocalyptische trek in zijn denktrant. Auschwitz is het symbool van het Kwaad,
op een gigantische, bijna kosmische schaal. Beschaving is slechts een dun laagje
vernis, het wordt gemakkelijk afgeschraapt. Auschwitz was - een Slavisch
lievelingsthema - een voortzetting van het lijden van Christus. Alleen als dat lijden
aanvaard wordt, kan het getransfigureerd worden, alleen dan kan men een glimp
opvangen van wat Verrijzenis is. Dat was geen abstracte theorie, het was voor Wojtyla
een zichtbare en tastbare realiteit geworden in het lot van de 47-jarige Poolse
franciskaan Maximiliaan Kolbe, die in Auschwitz zijn leven gaf voor dat van een
gehuwd man. Als het beeld dat mensen zich van leven en wereld vormen, doorgaans
vastligt rond hun vijfentwintigste jaar, dan was dat voor Karol Wojtyla Auschwitz.
Leven is een alles omvattende strijd op leven en dood tussen Goed en Kwaad. En
dat is een ervaring die andere problemen wel wat relativeert. Wij willen sommige
dingen in de kerk wat ‘liberaliseren’. Maar discussie over geboortenregeling,
priesterwijding van vrouwen enz. kan deze man moeilijk au sérieux nemen: het is
ruis, irrelevante geluiden in de coulissen, terwijl voor op de scène zich een wereldwijd,
kosmisch drama afspeelt.

Priesterbeeld
Auschwitz droeg ook bij tot zijn priesterbeeld. Kolbe ‘gaf zijn leven voor zijn kudde’.
De zondagen voor hij zelf het slachtoffer werd van een aanslag en bijna zelf zijn
leven gaf, mediteerde hij over de parabel van de Goede Herder. Daarnaast zijn er
natuurlijk vele andere factoren die zijn priesterbeeld vorm hebben gegeven. Een goed
idee van de Poolse achtergrond wat dit betreft, is te vinden in een artikel van Adam
Boniecki, een priester uit Wojtyla's eigen bisdom Kraków, die nu in Rome redacteur
is van de
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Poolse editie van de Osservatore Romano. Drie punten daarin kunnen een licht
werpen op Johannes Paulus' opvatting over de priester.
1) Ten eerste, priesters in Polen maken geen ruzie met hun bisschop en bisschoppen
niet onder elkaar. ‘In de Poolse kerk is geen plaats voor contestatie, dat kan niet’.
Die idylle is niet te danken aan het feit dat priesters in Polen deugdzamer zijn dan
elders. Ze is het gevolg van de strijdpositie waarin de kerk zich bevindt, een situatie
van ‘zijn of niet zijn’. Elke schijn van dissidentie valt direct onder de autocensuur
van de dissident óf wordt door de bisschop onderdrukt. Het zou interessant zijn te
weten of de solidariteitsbeweging daar nu iets aan veranderd heeft, of kapelaans zich
nu ook aaneensluiten om hun eigen situatie te bespreken. Ik geloof er niks van. De
oproepen tot rechtvaardigheid en democratie zijn gericht tot Staat en Partij; dat ze
ook van toepassing zouden kunnen zijn op het interne leven van de kerk wordt er
niet bij gezegd. Nergens in de overvloedige uitspraken en geschriften van deze paus
is ook maar een woord van lof of aanmoediging te vinden voor diocesane of
priesterraden; vermeld werden ze alleen in de conclusie van de Nederlandse Synode,
en erg bemoedigend was dat niet: ze mogen nooit op vakbonden gelijken.
2) Die beklemtoning van de uniformiteit kan Johannes Paulus' afkeer en onbegrip
verklaren wanneer hij te doen krijgt met wat hij als ‘dissidente’ priesters of theologen
beschouwt (en a fortiori dissidente zusters of leken). Triestig kijkt hij een andere
kant op, of hij grijpt in. Het argument, dat een volstrekt eensgezinde hiërarchie een
ongeloofwaardige mythe is, dat zo iets alleen bereikt kan worden als alle
meningsverschillen worden onderdrukt, laat hem koud. Tegen de Duitse bisschoppen
in Fulda zei hij: als je denkt dat je geloofwaardiger wordt als je je meningsverschillen
openbaar maakt, dat is onzin. Eenheid voor alles.
Poolse priesters zijn dus volgzaam en gehoorzaam. Kunnen zij dat niet meer
opbrengen, dan vertrekken zij met de noorderzon. Boniecki vertelt dat een priester,
een van zijn vrienden, het met zijn geweten niet meer in overeenstemming kon
brengen, de strikte leer van Humanae Vitae op te leggen aan zijn mensen die niet
eens een behoorlijke woning hadden en daarom het ambt verliet. Hoeveel priesters
in het Westen hebben hetzelfde gedaan?
3) Een derde opmerking van Boniecki geef ik beter in zijn eigen woorden weer:
‘Voor andere collega's was het celibaat het beslissende probleem. Een priester die
het ambt verlaat, wordt door de publieke opinie met de nek aangezien... Niemand
komt er dan ook openlijk voor uit als hij het ambt verlaat. Het wordt verborgen
gehouden, als was het een schande’. Dat is precies de manier van denken die achter
de nieuwe ‘Normen voor
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laïcisering (27 oktober 1980) ligt. Een priester die vraagt om gelaïciseerd te worden,
bekent schuld en valt in ongenade. De procedure is nu zo moeilijk mogelijk gemaakt.
En vooral, er kan geen sprake van zijn dat deze ongewenste elementen nog enige
functie in de kerk vervullen. In de brief die deze Normen begeleidde, schreef
Kardinaal Seper: ‘de brede verspreiding van dit fenomeen (laïcisering) heeft de kerk
een pijnlijke slag toegebracht’. Maar waarop steunt dat oordeel? Van ‘een pijnlijke
slag’ kan maar spreken wie uitgaat van de boven vermelde gedachtengang. Johannes
Paulus' modelpriester is dus een man, celibatair, geëngageerd voor het leven, hij
loopt gekleed in het klerikale zwart, hij is volgzaam, een man van gebed, desnoods
heroïsch, heilig en a-politiek. Zijn brief van Witte Donderdag 1979 beschreef dat
heel gedetailleerd. Sommige apologeten stonden er zo paf van, dat ze het fantastische
verhaal uitvonden dat het conclaaf een document van dit soort ontworpen had en
opgelegd aan een paus die er zelf niet zo veel voor voelde. Maar stijl en inhoud
bewezen dat het helemaal zijn eigen werk was. En vooral, toen de brief van
verschillende kanten - zij het in nogal bedekte termen - werd bekritiseerd, bleef hij
hem verdedigen: ‘Hier en daar’, zei hij tegen de Poolse priesters in Czestochowa,
‘heeft men gesuggereerd dat de paus het Poolse priestermodel aan de hele wereld
probeert op te dringen’. Die anonieme critici waren slechts ‘alleenstaande stemmen’,
‘ze zochten iets wat er niet was’. Maar direct daarop volgde toch: ‘Ik ben uit Polen
vertrokken in de diepe overtuiging dat alleen met deze visie op het priesterschap de
kerk nog toekomst heeft’.

Priester en politiek
De idee dat Poolse priesters a-politiek zijn, lijkt misschien fantastisch of absurd.
Alvast de top van de hiërarchie zit tot over de oren in de politiek. In Polen was de
Primaat vroeger inter-rex, de regent die regeerde bij afwezigheid van de koning.
Maar Kardinaal Wyszynski hoefde zich niet eens op die oude traditie te beroepen
om voortdurend politieke uitspraken te doen. Raadgevingen, aansporingen,
veroordelingen stroomden uit zijn krachtige pen. Zijn opvolger, Aartsbisschop Jozef
Slemp, is al meteen dezelfde weg opgegaan. Karol Wojtyla zelf schrok er evenmin
voor terug. Is het dan geen paradox dat hij er nu zo op aandringt dat priesters zich
buiten de politiek moeten houden, terwijl bisschoppen dat kennelijk niet hoeven te
doen? Het antwoord is gedeeltelijk een kwestie van semantiek. Voordat Solidariteit
alles op zijn kop zette, betekende ‘politiek’ in Polen
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de politiek van de Communistische Partij, de enige politieke activiteit die door de
regering was toegestaan. ‘Zich buiten de politiek houden’ betekende dus zich buiten
de door de Partij gesteunde activiteiten houden. Buiten de heel eigen Poolse situatie
is dit principe weinig bruikbaar, je kunt het niet zo maar toepassen op laten we zeggen
Brazilië, Nicaragua of de VS. Het werd dus een oproep om buiten de partijpolitiek
te blijven. En meteen veranderde ook de rechtvaardiging. Nu werd gezegd: een
priester mag zich niet actief met een politieke partij inlaten; als een teken van eenheid,
mag hij geen partij kiezen in kwesties die verdeeldheid onder zijn mensen kunnen
veroorzaken. Robert Drinan s.j. mag geen Democratisch Congreslid zijn, dat zou
katholieke Republikeinen tegen de borst stoten. Maar voor wie zich buiten de politiek
en zelfs buiten de partijpolitiek houdt, blijven er nog altijd tal van mogelijkheden
open voor andere, misschien zelfs belangrijker vormen van politiek engagement. Dat
heeft Johannes Paulus zelf al goed laten zien. Het duidelijkst tijdens zijn bezoek aan
Polen in juni 1979. Daar oefende hij, om een politicologenjargon te gebruiken, vier
met elkaar samenhangende ‘mandaten’ uit, alle vier door en door politiek.
Om te beginnen diende hij zich aan als de pleitbezorger van een tegencultuur, een
alternatieve maatschappij, gesteund op de eeuwenoude dooreenstrengeling van Kerk
en Staat in de Poolse geschiedenis. Gierek, die toen nog niet in ongenade was gevallen,
hield een routine toespraak over de verworvenheden van 25 jaar socialisme. In zijn
antwoord ging Johannes Paulus daar ostentatief aan voorbij en sprak over de meer
dan 1000 jaar oude Poolse traditie. Met zijn heel eigen malicieuze humor feliciteerde
hij Gierek met de wederopbouw van het Koninklijk Paleis in Warschau, ‘het symbool
van de Poolse souvereiniteit’.
Ten tweede trad hij op als een soort ‘volkstribuun’. Een bisschop of kardinaal
groeit in autoriteit (niet alleen in Polen) wanneer hij onder woorden brengt wat
mensen denken maar niet luidop durven zeggen. Op het Zegeplein in Warschau (2
juni 1979) werd de toespraak van de paus tien minuten lang onderbroken toen hij
zei: ‘Christus kan niet buiten de mensengeschiedenis worden gehouden, nergens ter
wereld. Christus uit de mensengeschiedenis sluiten is een daad tegen de mens’. De
massa begon in koor te roepen: ‘Wij willen God! Wij willen God!’. Op het centrale
plein in de hoofdstad van een communistisch land, waar mensen het atheïsme wordt
ingepompt van de peutertuin tot de universiteit! Toch had de paus niets buitengewoons
gezegd. Hij had gewoon luidop gezegd wat de meeste Polen geloven. En niemand
had hem iets gedaan. Het was op dat ogenblik, geloof ik, dat Solidariteit mogelijk
en waarschijnlijk werd. De paus had de
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Polen laten zien dat de bluf van het regime een halt kon worden toegeroepen, dat de
orde perfect gehandhaafd kon worden zonder machtsontplooiing, dat de kloof tussen
retoriek en realiteit kon worden gedempt. In die zin werkte het pauselijk bezoek aan
Polen inderdaad ‘destabiliserend’. Het was ook zo bedoeld.
Dat wil niet zeggen dat hij zich als een demagoog gedroeg, die de mensen alleen
maar naar de mond praat. Hij was een ‘volkstribuun’ met verantwoordelijkheidsbesef.
Hij zette niemand aan tot rebellie. Hij stelde zich ‘gematigd’ op. Maar in ruil daarvoor
hoopt hij voor de kerk een betere positie te verwerven in de onderhandelingen met
de Staat. Hij is ook een realist met een scherpe zin voor wat mogelijk is. Daarvan
getuigde bijvoorbeeld zijn toespraak tot de Poolse bisschoppen in Czestochowa: ‘We
weten dat deze dialoog niet gemakkelijk kan zijn, het is een dialoog tussen twee
diametraal tegenover elkaar staande wereldopvattingen. Maar hij moet wel werkzaam
worden gemaakt; welzijn van individuen en naties hangt ervan af’ (5 juni 1979). De
context maakt duidelijk dat de kerk van die dialoog niets verwacht te leren. Het gaat
eerder om onderhandelingen vanuit een sterke positie met de bedoeling bepaalde
rechten te verwerven. In ruil daarvoor zal de kerk niets ondernemen om het regime
te ondermijnen.
Maar dat is een nogal bescheiden concessie en helemaal geen blijk van groot
enthousiasme voor ‘de opbouw van het socialisme’. Hoe kan het ook anders? ‘De
twee wereldopvattingen staan diametraal tegenover elkaar’. Het wordt dus een
langdurige en onverzettelijke uitputtingsoorlog, tenzij de band tussen ‘socialisme’
en de ideologie die eraan ten grondslag ligt wordt verzwakt of verbroken. Op een
lager, meer dagdagelijks niveau kunnen pragmatische overwegingen (‘het welzijn
van individuen en naties’) tot samenwerking leiden. De politieke rol die de paus hier
speelt, is die van de harde, geduldige, behoedzame onderhandelaar die de tegenstander
het vel over de oren haalt.
Tenslotte, de profeet of visionair. Bij het graf van St.-Adelbert, de Tsjech die in
de 10e eeuw op uitnodiging van Koning Bodeslaw de Dappere de Baltische volkeren
kwam bekeren, bad Johannes Paulus voor alle Slaven over de hele wereld. Hij vroeg
zich af, of God hem, de eerste Poolse paus, niet uitverkoren had om een speciale
Slavische boodschap aan de wereld te brengen: ‘Stuurt de H. Geest er niet op aan,
dat deze Poolse paus, deze Slavische paus hier en nu de geestelijke eenheid van het
christelijke Europa proclameert?’ (Gniezno, 3 juni 1979). In de concrete
omstandigheden was dit een verbazingwekkende aanspraak. Hij scheen te zeggen:
alle Slavische volkeren zonder uitzondering bevinden zich in de
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Sovjet-invloedssfeer, maar dat is slechts een tijdelijke misstap van de geschiedenis.
Gelooft hij dan ook dat aan die ‘geestelijke eenheid van het christelijke Europa’ ook
een reële politieke eenheid kan en moet beantwoorden? Ik denk van wel, zij het dat
die dan wel volgens Gods wondere wegen tot stand zal moeten komen.
Dit is ook weer een voorbeeld van dat primaat van de geest waar hij zoveel belang
aan hecht. Als je eerst maar juist dénkt, volgt verandering vanzelf. Bewust keert hij
de marxistische theorie van het dialectisch materialisme om, die zegt dat intellectuele
veranderingen op materiële volgen. Als hij spreekt van ‘de geestelijke eenheid van
Europa’ is dat een oproep om niet te veel te denken aan de grenzen op de kaart, maar
aan de ‘grenzen van de geest’. Het laatste artikel dat hij schreef voor hij paus werd,
ging daarover.

Staat en natie
Zijn ouders, vertelt hij in dat artikel, hadden een paspoort van een vreemde Staat (de
Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie), maar behoorden tot de Poolse Natie. Dit
onderscheid tussen Staat en Natie komt bij hem voortdurend terug. Tegenover staten
staat hij sceptisch, over naties spreekt hij met liefde.
In de 19e eeuw, toen Polen tussen Rusland, Pruisen en Oostenrijk was verdeeld,
was er geen sprake meer van een Poolse staat, maar de natie overleefde en handhaafde
haar identiteit dank zij kerk, cultuur en taal. Vaak in de geschiedenis stond in Polen
de staat gelijk met tirannie of was hij tenminste van bovenaf opgelegd. De natie was
het volk. Met zijn voorliefde voor de natie beroept Johannes Paulus zich op het volk
over de hoofden van de staatsleiders heen. Hier liggen de wortels van zijn ‘populisme’.
De massale bijeenkomsten waar hij verschijnt, gaan op volksstemmingen gelijken.
In zijn toespraak voor de Unesco in Parijs (2 juni 1980) riep hij de hele wereld
op, de natie te beschermen en lief te hebben ‘als de appel uwer ogen’. Dat voor
sommigen van zijn toehoorders ‘natie’ verdacht dicht in de buurt van ‘nationalisme’
komt, beseft hij ook wel. Juist daarom beriep hij zich onmiddellijk op zijn Poolse
ervaring om zijn theorie van de natie te rechtvaardigen: ‘De natie is de gemeenschap
die op een geschiedenis kan bogen die de geschiedenis van individu en gezin
overstijgt... Bij alles wat ik hier zeg, geven mijn woorden een persoonlijke ervaring
weer, een heel persoonlijk getuigenis. Ik ben de zoon van een natie die de grootste
ervaringen van de geschiedenis heeft beleefd, die door haar buren verscheidene malen
ter dood is veroordeeld, maar die toch zichzelf is geble-
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ven. Zij heeft haar identiteit bewaard en ondanks verdelingen en talloze bezettingen
heeft zij haar nationale souvereiniteit gehandhaafd, niet met middelen van fysiek
geweld, maar alleen door zich op haar cultuur te beroepen’ (cursief in de originele
Franse tekst).
Om de romancier Brandys nog eens te citeren: Polen is inderdaad een land dat
‘tweehonderd jaar lang verplicht is geweest een zelfverdedigingsreflex te ontwikkelen,
een land dat zijn overleving alleen te danken heeft aan gebeden, ondergrondse
universiteiten en verboden boeken, een land dat, terwijl de Westerse maatschappijen
hun eenheid voltooiden, maar één doel voor ogen had: overleven’. Die Poolse ervaring
is in Johannes Paulus' wereldvisie in zekere zin exemplarisch. En die visie heeft
politieke consequenties. Wie zo sterk de klemtoon op de natie legt, heeft goede
gronden om iedere ‘inmenging in de binnenlandse aangelegenheden’ van een ander
land te veroordelen. In Polen veroordeelde Johannes Paulus het militaire,
economische, politieke imperialisme en iedereen nam aan dat hij de ‘goede buur’ uit
het Oosten op het oog had. Maar dezelfde veroordeling herhaalde hij in Afrika. Daar
was het een aansporing gericht tot de grote mogendheden om hun handen van het
continent af te houden. Hetzelfde thema gebruikte hij in verband met Libanon, een
beleefde manier om de Syriërs te verstaan te geven dat ze maar beter terug naar huis
gingen. Het is een visie die hem ook sympathiek stemt tegenover de Palestijnen; ook
dat is een ‘volk’ zonder ‘staat’.
Maar van Polen een exemplarische natie maken brengt ook moeilijkheden mee.
De heel eigen vermenging van cultuur en katholicisme bestaat nergens anders. Je
kan Frankrijk nog altijd ‘la fille aînée de l'Eglise’ noemen, zoals hij deed in zijn
toespraak op Le Bourget, maar dat is op zijn minst een anachronisme. Ook in Brazilië
legde hij een verband tussen ‘de geboorte van de natie’ en de eerste mis die daar in
1500 gecelebreerd werd op het feest van het H. Kruis (waarop de Indianen hem erop
attent maakten dat zij daar al lang voor de Portugezen waren). Op de Filippijnen
celebreerde hij de eucharistie in Cebu City, waar Magelhaen in 1521 een kruis geplant
had. Maar Duitsland gaf al meer problemen. Cultuur en traditie zijn daar grotendeels
luthers. Dat probleem loste hij op door een beeld van Duitsland op te hangen waarin
alleen plaats was voor Duitslands katholieke verleden: Bonifatius, Albertus de Grote,
enkele middeleeuwse mystici en dan - met pontificale zevenmijlslaarzen door de
geschiedenis - naar de 19e eeuw met bisschop Wilhelm von Ketteler, arbeidersvriend
en inspirator van Leo XIII, om zo bij de katholieken te belanden die in het verzet
tegen het nazisme hun leven lieten.
Wanneer hij in de zomer naar Groot-Brittannië gaat, krijgt hij het nog
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moeilijker om natie en staat samen te houden. Groot-Brittannië telt immers vier
‘naties’: Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Als hij ook daar ‘de
souvereiniteit van de natie’ beklemtoont, riskeert hij geïnterpreteerd te worden als
een pleitbezorger voor het Welse of Schotse separatisme, mogelijk zelfs voor de
IRA. Daar komt bij dat het Engelse nationaal bewustzijn grotendeels door de
Reformatie gevormd is. Vermoedelijk doet hij weer hetzelfde als in Duitsland: een
‘beeld’ van Engeland uitvinden waarin alleen plaats is voor Augustinus van
Canterbury, Koning Edward de Belijder, Thomas Becket, Thomas More (‘gestorven
voor het pausdom’), John Henry Newman en de onlangs overleden Kardinaal Heenan
(‘een modelpriester voor deze tijd’).

Pool en Europeaan
In alles wat deze paus denkt en doet, speelt mee dat hij een Pool is. Dat is gewoon
een cultureel feit, waar we geen haastige etiketten op hoeven te plakken. Zijn Poolse
achtergrond maakt het hem moeilijk sommige dingen in hun juiste perspectief te zien
(maar wat is het juiste perspectief?), andere ziet hij juist veel scherper. Een boek,
geschreven door L.S. Buell en verschenen in 1940 (dat ik nergens kan vinden) droeg
als titel: Polen, sleutel tot Europa. Dat is een idee die hij is toegedaan, geloof ik. Op
de grens tussen Oost en West, katholiek en orthodox, Slavisch van ras en Latijns van
traditie, kan Polen een bemiddelingsrol spelen.
In dit verband is het heel significant dat hij de heiligen Cyrillus en Methodius tot
patronen van Europa uitriep, naast St.-Benedictus, wie deze eer reeds in 1964 te beurt
was gevallen. Vanuit Constantinopel trokken deze twee broers erop uit om de
Slavische volkeren in de Balkan te bekeren; ze geraakten zelfs tot aan de zuidelijke
grens van Polen. ‘Zij waren de ware apostelen van de Slavische volkeren. Met hun
vertaling van de liturgie in het oud-Slavisch droegen zij niet alleen veel bij tot de
evangelisatie, maar ook tot de cultuur van de Slavische volkeren; zij legden er de
grondslag van’. Door hen uit te roepen tot patronen van Europa onderstreepte Johannes
Paulus nog eens zijn idee van ‘het grotere Europa’, waarop hij reeds in Gniezno had
gezinspeeld. Zoals voor Charles de Gaulle (‘l'Europe des Nations’) strekt ook voor
hem Europa zich uit van de Atlantische Oceaan tot de Oeral. Voor de Europese
gemeenschap voelt hij niet zo veel sympathie, gedeeltelijk omdat deze de meest
gevaarlijk geseculariseerde katholieken groepeert (in Nederland, West-Duitsland en
Frankrijk), gedeeltelijk omdat zij zich het adjectief ‘Europees’, dat
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tot het hele continent behoort, heeft toegeëigend. Cyrillus en Methodius worden zo
een compensatie voor de onrechtvaardigheden van de geschiedenis, die het Oosten,
inzonderheid Polen, te kort heeft gedaan, het Westen te veel eer gegeven. Johannes
Paulus gelooft dat het zijn providentiële zending is, dat gestoorde evenwicht te
herstellen.
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De ervaringscatechese pastoraal-theologisch gewaardeerd
Wim L. Boelens
Catechese betekent onderricht. Binnen christelijke context gaat het om
geloofsonderricht en als zodanig heeft het begrip oude papieren. Het is niet zo
gemakkelijk om de inhoud van de catechese of het geloofsonderricht te bepalen.
Lucas beoogt met zijn Evangelieboek een verslag over hetgeen Jezus ‘deed en
leerde’ (Hand 1,1). Catechese gaat niet alleen over geloofswaarheden of
geloofsleer, maar ook over het geloofsleven of de geloofspraktijk. Door een
verslag over de ‘gebeurtenissen’ rond Jezus hoopt hij de betrouwbaarheid van
het opgedane geloofsonderricht (hoon katêchètes) te funderen. Midden in het
boek Handelingen wordt helemaal duidelijk, dat het bij catechese om het volle
leven gaat. De welsprekende Apollo blijkt namelijk ‘onderricht te zijn in de
Weg des Heren’ (18,25). De uitdrukking De Weg duidt op de hele christelijke
leefwijze als Navolging van Jezus, welke afsteekt tegen de Joodse en heidense
leefwijze.

Tijdgebonden catechese
Catechese als geloofsonderricht heeft in de loop der geschiedenis verschillende
vormen aangenomen. De catechese is als onderricht een taalgebeuren. De taal is
cultuurbepaald en geeft een bepaalde denkwijze en wereldervaring weer. Er zijn
zoveel talen en spreekwijzen als er culturen zijn. Om verstaan te kunnen worden zal
men bij het spreken en onderrichten met de taalcultuur van het betreffende land of
leeftijdsgroep rekening moeten houden. Dat geldt ook voor de catechese als
taalgebeuren en overdrachtswetenschap. Daar de catechese als geloofsonderricht niet
slechts waarheden en theorie betreft, maar op de eerste plaats het volle leven, zal het
geloofsonderricht ook door de eigentijdse maatschappelijke uitdagingen en
vraagstellingen bepaald worden.
Zo is de ervaringscatechese, die bijzonder door het Hoger Katechetisch Instituut
van Nijmegen uitgewerkt wordt, een methode van geloofsonderricht waarbij de
ervaringen in gezin, kerk, maatschappij, ontspanning en beroep nadrukkelijk in het
leerproces opgenomen worden (Werkboek
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Katechese, 31). Indien tot dit soort catechese het verwijt van een eenzijdige, namelijk
horizontalistische en secularistische interesse gericht wordt, moeten we bedenken,
dat het nu juist om een allesomvattend en levensnabij integratiemodel gaat. In de
ervaringscatechese willen we niet uit-sluitend en apart over God en kerk spreken.
Men wil integendeel van het begin af en zeer fundamenteel rekening houden met de
concrete en dus maatschappelijke bestaanswijze van de huidige mensen. Zo'n
catechese laat zich theologisch verantwoorden als men met Vaticanum II de nadruk
legt op een heilsgeschiedenis, die zich in het kader van en in nauwe wisselwerking
met de algemeen maatschappelijke geschiedenis afspeelt. Dit heeft tot gevolg, dat
men in de ervaringscatechese kiest ‘voor een theologie en onderwijskunde, waarin
de bevindingen van andere wetenschappen worden opgenomen en waarin met name
wordt gereflecteerd op de feitelijke ontwikkelingen, welke zich op het terrein van
school, kerk, gezin en maatschappij voordoen’ (Werkboek Katechese, 9-10). Het
wordt een catechese, waarbij men wereld en lichamelijkheid niet stelt tegenover God
en geestelijkheid, maar waarbij men de (met moeite te bewerken) harmonie en
samenhang tussen alle waarden wil bereflecteren en nastreven.
Deze catechetische instelling kan tot gevolg hebben, dat de godsdienstigheid en
een kritisch beschouwde kerkelijkheid op hun belang voor het concrete en
maatschappelijke bestaan gewaardeerd worden. Daarbij worden de huidige mensen
met hun harde vragen over het totale welzijn in een bedreigende maatschappij serieus
genomen. Zulke mensen willen met heel hun hebben en houden ter sprake komen
en hun levensinrichting in eigen verantwoordelijkheid bepalen. Zij willen collegiaal
benaderd worden in de vragen van hun praktisch bestaan, waaromtrent ze hun eigen
ervaringen en daarop gestoelde inzichten hebben. Een juist opgevatte
ervaringscatechese is derhalve zeer wezenlijk een catechese van de dialoog. Het leert
ook dialogeren bij het zoeken in sociaal verband naar oplossingen bij levensvragen.
Het is de methode van zoekend en riskerend geloven. Zij sluit aan bij een ‘theologie
van onderen’, die de zintuigelijke waarneming en de daarmee verbonden inductieve
werkwijze - kenmerk van de moderne natuurwetenschappen en
maatschappijwetenschappen - op tijdeigen wijze serieus neemt. Hierbij wordt afscheid
genomen van de scholastieke theologie in hoogscholastieke en neoscholastieke
vormen, waarbij men los van de wereld conclusies trok uit een aantal algemene
princiepen. Vaticanum II met het ideaal van zijn bijdetijdbrengen van geloof en kerk
wees vele vóórgevormde discussiepapieren af, omdat zij

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

213
van essentialistische allure waren (Dr. B. Delfgaauw, Thomas van Aquino, 204-207).

Aangevochten catechese
De ervaringscatechese werd een publiek strijdpunt, toen bisschop Dr. J. Gijsen van
Roermond in november 1977 per brochure een felle aanval richtte op het Werkboek
Katechese, dat een maand tevoren verschenen was. De bisschop heeft zorg over ‘het
bijna onvoorstelbare gebrek aan kennis van de geloofsinhoud onder de jongeren’
(3). Voor het Werkboek geldt de betiteling: ‘Een sterk gepropageerde opvatting:
louter vanuit menselijke ervaring’ (10). De bisschop maakt tegenstellingen, terwijl
het Werkboek een synthese tussen het godsdienstige en maatschappelijke nastreeft.
Van respect voor de minstens goede bedoelingen van de schrijvers blijkt niets. Een
voorbeeld van een partiële en suggestief-negatieve aanhaling zij gegeven. In de
brochure van de bisschop, Katechese is opvoeden tot geloven in God, in de Kerk van
Jezus Christus, staat beschuldigend: ‘Zo wordt de Kerk niet meer gezien als een
zichtbare gemeenschap met een hiërarchische structuur en een duidelijke leer, die
op Christus' woorden en bedoelingen terug te voeren is, maar louter als “een
ontmoetingsruimte van mensen voor hun persoonlijk heil en het welzijn van anderen”’
(11). De aangehaalde passage van het Werkboek mist principieel het ketterse ‘louter’,
waarmee de bisschop zijn veroordeling fundeert. De volledige tekst luidt: ‘In de kerk
moet je met heel je existentie jezelf kunnen zijn en je verantwoordelijkheid voor
anderen kunnen zien en ter hand nemen. Zonder deze ervaring zal de jongere zich
niet zo gemakkelijk geroepen voelen in het spoor van Jezus van Nazaret te treden,
het evangelie te zien als richtsnoer voor het persoonlijk leven en de ontwikkeling
van de samenleving’ (Werkboek, 46).
De eenzijdige en scheeftrekkende belichting van Mgr. Gijsen werd een
beleidskwestie voor het Nederlands episcopaat, toen het Vaticaanse Secretariaat voor
de Geloofsleer twee jaar later van de bisschoppen nadere richtlijnen voor het nationale
godsdienstonderricht eiste. Gijsen heeft inmiddels zijn diocesane financiële bijdrage
voor het Hoger Katechetisch Instituut ingetrokken en de overige bisschoppen schijnen
terwille van de lieve vrede met Vaticaanse instanties geen onbevangen mentale en
financiële steun aan het Instituut te durven geven. Het is ook opvallend, dat zij de
Nieuwe Katechismus - eveneens een produkt van het Hoger Katechetisch Instituut
- niet voor de zielzorg aanbevelen.
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De vele vertalingen van de Nieuwe Katechismus en de lof vanuit internationale
vakkringen bewezen welke bijzondere waarden binnen de Nederlandse catechese op
het spel staan. Met oordelen over de rechtgelovigheid van de auteurs van het Werkboek
zou men wederom voorzichtig moeten zijn, omdat de toenmalige directeur van het
Hoger Katechetisch Instituut, Dr. C.J. Neeven C.S. Sp., inmiddels tot provinciaal
van de Paters van de H. Geest is benoemd. Tegen deze achtergronden willen wij een
theologische verantwoording van de ervaringscatechese ondernemen.

Goddelijke openbaring binnen menselijke ervaring
De ervaring is het volmenselijke contact met de omringende werkelijkheid. Daarbij
spelen zowel het verstand als het gevoel een leidende rol. In echt menselijke zin is
het een kritisch contact, dat een diepere reflectie met gevolgen voor aanvaarding of
afwijzing met zich brengt. De ervaring is uiterst persoonlijk en subjectief, maar kan
juist op grond van de kritisch bereflecteerde ervaring tot de beste objectieve inzichten
en beslissingen leiden. Bij de ervaringscatechese als kader voor godsdienstonderricht
en levensbeschouwing gaat het om ‘fundamentele’ ervaringen, die in Geleidelijk
(een werkboek voor districtscatecheten, 1981) worden omschreven als ‘ervaringen,
waarmee een belangrijk deel van je leven valt of staat. Ervaringen die een mens
kunnen maken of breken. Ervaringen bijvoorbeeld rond oorlog en vrede, rond dood
en leven, van heelheid en gebrokenheid, recht en onrecht, onderdrukking en vrijheid,
openheid en geslotenheid, vertrouwen en wantrouwen, geloof en ongeloof’ (44). Bij
de ervaringscatechese geeft men zich dan ook veel moeite, om bij de
catecheseprojecten de specifieke fundamentele ervaringen van het jongere en oudere
kind, van jongvolwassenen en volwassenen op het spoor te komen. Waar het belang
van de persoonlijke ervaring centraal gesteld wordt, wil men de kritische
persoonlijkheid tot zijn recht en verplichting laten komen. De vermaatschappelijking
van profaanwetenschappelijke inzichten stelt de huidige mensen in staat om meer
wereldlijke en maatschappelijke verschijnselen in de macht te krijgen. Vaticanum
II waardeert deze kunde en macht positief: ‘Zijn intellectuele penetratiekracht blijft
immers niet beperkt tot de verschijnselen, maar is in staat de begrijpelijkheid van de
realiteit met echte zekerheid te bereiken, ook al wordt ze tengevolge van de zonde
ten dele verduisterd’ (Kerk in hedendaagse wereld, Nr. 15). Het serieus nemen van
deze persoonlijke ervaring is een voorwaarde voor de beleving van vrijheid. ‘Maar
alleen in vrijheid kan de mens zich tot het
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goede wenden. Deze vrijheid achten onze tijdgenoten zeer hoog en zij streven ernaar
vol vuur; en terecht’ (ib., Nr. 17).
De beklemtoning van de persoonlijke ervaring hoeft niet tot subjectivisme en
gezagsverlies te leiden, zoals kerkleiders soms vrezen. De persoonlijke doorleving
en ervaring van door de maatschappij bepaalde ervaringen heeft een sociaal karakter.
Het intensiever en beter georganiseerd verkeer tussen groepen en volken brengt een
ervaring van nieuwe universele waarden met zich. ‘Uit de onderlinge afhankelijkheid,
die met de dag groter wordt en zich over de hele wereld uitstrekt, volgt dat het
algemeen welzijn - d.w.z. het totaal van die sociale voorwaarden waardoor zowel
groepen als enkelingen hun eigen volmaaktheid vollediger en vlugger kunnen bereiken
- heden steeds meer algemeen wordt en dus rechten en plichten insluit, die op de hele
mensheid betrekking hebben’ (ib., Nr. 26). In de confrontatie met de technische en
maakbare maatschappij ontstaat een wereldervaring die zuiverend op een eigentijdse
geloofservaring in kan werken. Er kan een spiritualiteit van maatschappelijke inzet
ontstaan, waarbij men zijn verantwoordelijkheid niet op God afschuift, maar in
samenwerking met Hem beleeft: ‘Zo geschiedt het, dat de mens zich vele goederen,
die hij vroeger voornamelijk van bovenaardse krachten verwachtte, thans door eigen
inspanning kan bezorgen’ (ib., Nr. 33). Op deze wijze komt de aandacht voor de
mens niet in mindering op de aandacht voor God.
De ervaringscatechese tracht de tegenstelling tussen goddelijke openbaring en
menselijke ervaring te overstijgen. De grondgedachte is dat de gestoorde
scheppingsorde niet haaks staat op de verlossingsorde in Christus.
Verlossingsactiviteiten in Christus pogen de oorspronkelijke bedoelingen van de
schepping doorgang te doen vinden. Dit houdt in dat Gods bedoelingen met mens
en wereld niet slechts vanuit de Heilige Schrift en de daarmee verbonden kerktraditie
op te diepen zijn. Ook vanuit wereld en maatschappij zijn ‘voetsporen Gods’ te
onderkennen. Van de andere kant zijn de bijbelse geschriften een menselijke en dus
beperkte kristallisatie van oude joods-christelijke geloofservaringen. Edward
Schillebeeckx heeft deze veelvormige kristallisatie van oude geloofservaringen zeer
fundamenteel belicht in zijn boek Gerechtigheid en liefde (23-73). Onderscheiden
cultuurkringen en daarmee verbonden vraagstellingen hebben een creatieve en
selectieve interpretatie van het Evangelie tot resultaat. De goddelijke openbaring
komt binnen menselijke ervaringen tot stand en krijgt derhalve een subjectieve kleur.
Als God verstaanbaar ter sprake wil komen, moet Hij een voor mensen verstaanbare
en invoelbare taal spreken en laten spreken. Wie het verwijt uitspreekt, dat
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de mens hierbij centraal als uitgangspunt gesteld wordt, dient te bedenken, dat Gods
afdaling tot menselijk waarnemingsbereik genadig voorafgaat aan onze opstijging
tot Hem.
De bijbelse geschriften zijn niet als een afgeronde en in deze zin objectiefvaste
boodschap tot ons gekomen. Als we ernst maken met de belijdenis, dat de Heilige
Schrift het Levende Woord Gods bevat - zonder er identiek mee te zijn - moeten we
met voortdurende verrassingen bij de lezing rekening houden. Het oude woord van
de Schrift doet een nieuw appèl op de lezer, die een antwoord zoekt op vragen, die
vanuit maatschappelijke ervaringen opkomen. Om deze reden mag men
ervaringscatechese niet tegenover bijbelcatechese stellen. Ook bijbelcatechese kan
en moet mijns inziens als ervaringscatechese aangeboden worden. Dan blijft wel
staan dat de accenten verschillend geplaatst kunnen worden. Zowel de instelling van
de catecheet als van het concrete publiek zullen daarbij maatgevend zijn. In ieder
geval staat vast, dat een juist verstane ervaringscatechese de eigentijdse
geloofservaringen ook toetst aan gegevens van de Heilige Schrift. Vanuit een concrete
leefsituatie gaat men met eigentijdse vragen naar de Schrift als bron van levend water.
Bij de ervaringscatechese waakt men voor de dreigende indruk dat de Bijbel pasklare
oplossingen voor alle levensproblemen zou bieden, waaraan men zich ongeacht de
felheid van de nieuwe vragen zomaar voetstoots zou moeten onderwerpen. Het gevaar
is dan levensgroot, dat men God als een concurrent van de mens ervaart, waarbij
Gods eer op kosten van 's mensen geluk en welzijn afgedwongen moet worden.
De ervaringscatechese wil bij voortduring de aardse werkelijkheid als
Godsgeschenk beschouwen en accepteren. Zij gaat ervan uit dat de huidige universele
waardebelevingen in overeenstemming te brengen zijn met godsdienstige idealen.
Bij de waardering van het kritische ervaren is het geloof leidend, dat het menselijk
verstand verlost is om er met vertrouwen gebruik van te maken. Als kerkleiders
herhaaldelijk in de clinch liggen met moderne wetenschappen en nieuwe vormen
van seksueel leven, zou deze angstige bevangenheid op de rekening van onvoldoende
verlost geloofsverstand gezet kunnen worden. Evenzo vormt de ervaringscatechese
een bedreiging voor kerkleiders die een kruismystiek voorstaan, waarbij de opoffering
van diepmenselijke verlangens tot deugd en de verzorging van persoonsontwikkeling
tot de ondeugd van hedonisme verklaard worden. Zo'n negativistische kruismystiek
schijnt door sommige kerkleiders geëist te worden om een kritische en creatieve
gehoorzaamheid te onderdrukken ten bate van een autoritaire bestuursmacht, die
boven zakelijke beoordeling verheven is. Dit soort ge-
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loofsbenadering valt niet te rijmen met een Menswordingstheologie, waarmee een
aanvaarding van heel het menselijke bedoeld wordt. Vaticanum II verwijst het
pastoraat naar de vertrouwvolle en vertrouwenwekkende dialoog: ‘de Kerk is er ten
stelligste van overtuigd, dat haar boodschap overeenstemt met de meest verborgen
verlangens van het menselijk hart. Haar boodschap brengt, in plaats van afbreuk te
doen aan de mens, licht, leven en vrijheid ten gunste van zijn vooruitgang’ (ib., Nr.
21). In overeenstemming hiermee beschouwt de ervaringscatechese zich als een
bevrijdingscatechese, die inspiratie op kan doen bij de Bevrijdingstheologie van
ondermeer Latijns-Amerika. Zodoende publiceerde het Hoger Katechetisch Instituut
in 1979 een Dossier Bevrijdingskatechese - een bundel studies, werkdocumenten en
praktijkbeschrijvingen. Het is een samenhangend verschijnsel, dat degenen die de
ervaringscatechese als te werelds, te kerkkritisch en te maatschappijkritisch afwijzen,
ook de Bevrijdingstheologie en de missionaire ondersteuning van volkse
bevrijdingsbewegingen afkeuren.
Het is tenslotte onjuist, om een tegenstelling tussen ervaringscatechese en kerkelijke
catechese te construeren. Sommigen vatten kerkelijke catechese op als een vorm van
onderricht, waarbij gehoorzaam en nauwkeurig de officiële kerkelijke leer
overgedragen moet worden. De zekerheid en volledigheid van die leer worden door
de bisschoppelijke kerkleiding gegarandeerd. Dan heeft de catechese niet de taak of
de ruimte om deze kerkelijke leer ter discussie te stellen en om de positieve en
negatieve aspecten ervan te belichten. Hier zit een oude kerkvisie achter, waarbij
een scherp onderscheid tussen Horende en Docerende Kerk gemaakt werd. Sinds
Vaticanum II is in grote delen van de kerkgemeenschap het inzicht gegroeid, dat alle
gelovigen blijvend leerlingen van de Heer zijn, dat allen het nodig hebben om naar
de genadegaven van anderen te luisteren en dat de kerk als zodanig zelfs te luisteren
heeft naar de Tekenen des Tijds in de maatschappelijke tendensen en stromingen.
De kerk heeft in afgeslotenheid van de wereld de wijsheid niet in pacht. Waar de
kerk zich van de wereld, de maatschappelijke stromingen en nieuwe
waardenbelevingen afkeert, zal dit een inhoudelijke verschraling van het geloofsleven
en van het menselijk welzijn tot gevolg hebben. Dat geldt voor de kerk in haar geheel
én voor de theologie van die kerk. Het geldt echter ook voor het geloofsleven van
de personen, waar de ervaringscatechese zich toe richt.
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Mondige partners
Als katholieken zorg hebben over ‘het bijna onvoorstelbare gebrek aan kennis van
de geloofsinhoud onder de jongeren’, tonen zij een enge en uitsluitend
binnenkerkelijke opvatting van geloven. Zo gezien is die katholieke leer niet zuiver
en volledig genoeg. Met de recente opmerking van een missionaris tot Mgr. Simonis:
‘Het gaat er niet om of de mensen God zoeken, maar of ze de God van de Bijbel
zoeken, of ze de God van de profeten vinden en de God van het koninkrijk, waarover
Jezus spreekt. Die God vraagt niet om willekeurige vroomheid of gebed, maar die
God vraagt dat mensen elkaar en zichzelf bevrijden van alles wat hen drukt, slavernij,
uitbuiting, verspilling, oneerlijkheid’. Vanuit de Bijbel en de kerkleer zijn geen
eenduidige oplossingen voor de actuele verwerkelijking van het Evangelie meer te
geven. Het vraagt veel wereldervaring en een nauw contact met de mensen om een
verstaanbare taal te spreken en om erachter te komen, waar de mensen mee zitten.
Daar doet men in dialoog nieuwe ervaringen op, die samenhangen met een
veranderende maatschappij en veranderende cultuurpatronen. Nieuwe
wereldervaringen conditioneren nieuwe geloofservaringen. Die wereldervaringen
stellen niet slechts voorwaarden aan de taal voor het authentiek eigentijds geloven.
Zij stellen ook voorwaarden voor een eigentijdse geloofspraxis binnen de heersende
maatschappij. Er valt veel werk te verzetten bij het op elkaar afstellen van
wereldervaring en geloofservaring. De catecheten hebben hier dezelfde opdracht als
de theologen. Met Schillebeeckx: ‘Deze breuk tussen geloof en ervaring is mijns
inziens één der fundamentele oorzaken van de krisis onder kerkelijke christenen’
(Gerechtigheid en liefde, 23). In zijn voetsporen wil de ervaringscatechese de mensen
thuis laten raken in de huidige maatschappij doordat zij de mensen met hun
maatschappelijk bepaalde vragen onbevangen en zonder antwoord-vooraf ter sprake
en tot hun recht laat komen. Dat wordt een onderrichten en leren bij eigen ervaringen,
bij een kritisch oordeel over de ontwikkelingen in de bijbelse geschriften en de
kerkgeschiedenis. De door Vaticanum II voorgestelde dialoog tussen kerk en wereld
krijgt in de ervaringscatechese gestalte, als men het spanningsveld van
maatschappelijke uitdagingen en bijbelse handreikingen gaat betreden.

Dialoog met aanvaarding
Wie het luisteren naar ervaringen en het leren via kritisch doorlichte
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ervaringen centraal stelt, wil er niet meer van uitgaan dat gevestigde instituten,
machtsverhoudingen en ethische patronen vanzelfsprekend gelijk hebben. Gezag
wordt niet vanzelfsprekend toegekend op grond van aanstelling, maar op grond van
ervaren en herkende zinnigheid van spreken en handelen. Onder gelovige
persoonlijkheden mag niet het bevel met onbegrepen verplichtingen centraal staan,
maar moeten wegen van overtuigen, van verantwoording afleggen en van vrijmoedig
onderzoeken bewandeld worden. Wie bij een methode als de ervaringscatechese de
basismensen van de kerk aan het woord en oordeel laat, neemt de evangelische
suggesties omtrent verspreide Geestesgaven en met geloofslicht bevrijd verstand
serieus: ‘Blust de Geest niet uit, kleineert de profetische gaven niet, keurt alles,
behoudt het goede’ (1e Brief aan de christenen van Tessalonica 5, 19-21). Het is een
verstaanbaar en hartverwarmend uitgangspunt in een maatschappij waar mondige
en zelfbewuste mensen verantwoordelijkheid voor hun levensinrichting willen nemen.
Het past in scholen, waar men tot mondigheid en persoonsvorming wil bijdragen.
Mondige vrijmoedigheid past in een kerk, waar de leiders ‘niet de baas spelen over
hen, die aan hun zorgen zijn toevertrouwd’ (1 Petr. 5,3) en waar niemand zich in de
plaats van Christus leraar of meester (Mt. 23,8-11) mag laten noemen.
Het is jammer, maar hoeft niet te verbazen, als de dialogisch opgezette
ervaringscatechese weerstand ondervindt van gezagsdragers, die zich op een
uit-sluitende autoriteit beroepen. Zij praktiseren bestuursmethoden en omgangsvormen
die haaks staan op die van de ervaringscatechese. Goede bedoelingen worden in
twijfel getrokken of misvormd, bestuurlijke informatie wordt geweigerd, tactieken
van overrompeling bij benoemingen toegepast, een open discussie gemanipuleerd
door onevenredig veel eigen partijgangers in commissies te benoemen. Het bezwaar
van zulke kerkleiders geldt niet slechts de ervaringscatechese, maar heel het geloven
binnen een broederlijke en zusterlijke kerk, waar onderling overleg en gedeelde
verantwoordelijkheid niet slechts voor een attractieve vorm, maar ook voor het
ontdekken van de kwalitatieve inhoud van de evangelie-verwerkelijking nodig geacht
worden. Het afleggen van verantwoording geldt als een evangelische oernotitie voor
ieder, kerkleiders niet uitgezonderd. ‘Weest altijd bereid tot verantwoording aan
alwie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft’ (1 Petr. 3,15).
Een paternalistisch en autoritair leidersgedrag blokkeert niet slechts het onderling
vertrouwen. Het zondigt niet slechts tegen de naastenliefde, die concrete
omgangsvormen van broederlijkheid en zusterlijkheid vereist. Een autoritair en
eigengereid leidersgedrag blokkeert ook de weg tot
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inhoudelijk-rijke waarheidsvinding. Het gaat daarbij niet om het vinden van ‘algemene
waarheden’, maar om het bereiken van de mogelijkheden en perspectieven van iedere
mens of mensengroep persoonlijk. Pas bij het serieus nemen van concrete menselijke
ervaringen krijgt men zicht op de historische en dus situatiegebonden aard van de
mensen. Wij zijn mensen onderweg binnen een pelgrimerend Godsvolk, wiens
uiteindelijk vaderland of Godsrijk pas na veel kronkelwegen en voorlopige
beslissingen bereikt zal worden. De ervaringscatechese is niet tegen een hiërarchie
of rangorde in leiderschap en beslissingsrecht, maar wèl tegen een autoritair
uitgeoefende hiërarchie. Daarmee bereikt men namelijk niet het heil van bijzondere
personen en culturele situaties. God gaat het immers om concrete mensen in
ontwikkeling.
Wie zich ondermeer binnen de ervaringscatechese op dialogisch-pastorale wijze
bij de partner aansluit, maakt zich even kwetsbaar als de zoekende leerling. Hij wordt
zijn lotgenoot. Deze dialogische opstelling en instelling kan slechts opgebracht
worden door een persoonlijkheid, die bij de afweging van motieven en argumenten
geen gezagsverlies vreest. Wie zich vaak op zijn vóórgegeven autoriteit beroept,
geeft aan dat zijn leidersgedrag inhoud mist en daarom wankel is. Hij heeft geen
aansprekend en nog minder vanzelfsprekend gezag. Dit laatste moet verworven of
liever geschonken worden vanuit de gemeenschap, waaraan men ten dienste staat.
Leiderschap en gezag zijn kwetsbaar, als zij op zinnige en heilzame dienst uit zijn.
In een snel veranderende maatschappij gaat het dan om creatieve en riskante dienst.
Ook bij theologen gaat het dan om bedreigd en moeizaam wervend gezag. Met
Schillebeeckx: ‘Een van de fundamentele taken van de theologie is juist te pogen,
om nieuwe ervaringen met hun kritiek op vroegere ervaringen onder woorden te
brengen, te bereflekteren en als vraag te formuleren aan de godsdienstige traditie,
de kerk en aan de maatschappelijk-kulturele vanzelfsprekendheden, waarin de kerk
zich bevindt. Dit doende wordt de theoloog kwetsbaar, omdat hij daarin op een
bijzondere wijze zoekend is, experimenteel en hypothetisch in zijn beweringen. Wat
immers in nieuwe ervaringen voor het christelijk geloof belangrijk of relevant is,
staat vantevoren geenszins duidelijk vast’ (Gerechtigheid, 36).
De maatschappelijke kwetsbaarheid van de huidige mensen, die voor steeds nieuwe
vragen worden gesteld, vereist ter weerbaarheid een voortdurende vorming. In de
daartoe dienende relatietrainingen en vormingsdagen staat het leren van elkaars
ervaringen centraal. De vormingsleider dient een sfeer te helpen scheppen, waarbij
ieder zoveel
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mogelijk en zo spontaan mogelijk van zijn diepere gevoelens en inzichten openbaart.
Op grond daarvan kan men bij onderlinge beoordeling tot nieuwe inzichten komen.
Zo doet men op persoonlijk vlak wat Vaticanum II voor de kerkgemeenschap in haar
geheel aanbeveelt: ‘De Kerk heeft te alle tijde de opdracht om de tekenen des tijds
te doorzoeken en in het licht van het Evangelie te interpreteren. Op deze wijze kan
zij dan op een aan elke generatie aangepaste wijze een antwoord geven op de
voortdurende vragen van de mensen over de zin van het huidig en toekomstig leven
en over de onderlinge verhouding daartussen’ (ib., Nr. 4).

Vertrouwelijk met mensen als met God
Binnen de ervaringscatechese heeft men de mogelijkheid om zijn Godsgeloof bij de
wereld, bij de tijd en daardoor bij het concrete menselijke bestaan te brengen. God
kan slechts als een God van heil en zegen voor ons ervaren worden, wanneer Hij niet
als onderdrukker maar als ontplooier van onze (ingeschapen) mogelijkheden beleefd
wordt. Daarbij hebben we een geesteshouding of spiritualiteit nodig die de wereld
niet slechts als een instrument, maar ook als een plaats en een doel van onze
spiritualiteit ziet. In de wereld en met behulp van de wereld mogen we Gods
bedoelingen met ons realiseren. De wereld is dan eerder een uitdagende mogelijkheid
dan een bedreigend tranendal of duivelsmacht. Het werken aan de wereld en ons met
de wereld verbonden bestaan is dan een werken met God als onze vriend, bondgenoot
en bij onontkomelijk leed ook lotgenoot. Het is deze geesteshouding van vertrouwvolle
kameraadschap, die binnen de ervaringscatechese uitgeoefend kan worden en daar
soms, meer soms minder, uitdrukkelijk naar onze vertrouwelijke Godsverhouding
verwijst. Zo'n catechese vervreemdt de mens niet van zichzelf, van zijn
lichamelijkheid en wereld, maar brengt hem tot zijn diepste en ruimste ontplooiing,
tot waar God onpeilbaar intiem en totaal bij hem is1.

1

Voor de groei in de ervaringscatechese geldt een samenhangend pakket handreikingen van
het Hoger Katechetisch Instituut van Nijmegen: Grondlijnen voor een vernieuwde
schoolkatechese, Nijmegen, 1964, 121 pp.; De Nieuwe Katechismus - Geloofsverkondiging
voor volwassen, Hilversum/Antwerpen, 1966, 602 pp.; Katechese op de basisschool - een
handreiking voor de praktijk (samengesteld door de studiecommissie kinderkatechese),
Nijmegen, 1976, 86 pp.; Werkboek voor katechese - plaatsbepaling, verantwoording en
uitvoering van een schoolkatechese voor en door twaalf- tot achttienjarigen, Nijmegen, 1977,
214 pp.; Dossier bevrijdingskatechese - een bundel studies, werkdokumenten en
praktijkbeschrijvingen, Nijmegen/Amersfoort, 1980, 235 pp.; Geleidelijk - een werkboek
voor distriktskatecheten over begeleiding in de situatie van integratie kleuter-lagere school,
Nijmegen, 1981, 122 pp.
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De smaak der distinctie
Kunstsociologie en esthetiek bij Pierre Bourdieu
Charo Crego en Ger Groot
Waarom hangt iemand een schilderij aan de muur, of een affiche? En waarom
juist dit schilderij, dit affiche, en niet een ander? Het antwoord zal meestal zijn
dat de betreffende persoon verklaart dat schilderij mooi te vinden, dat hij zich
ertoe aangetrokken voelt, méér dan tot een ander schilderij. Maar wat betekent
dat antwoord? Welke mechanismen gaan er schuil achter een dergelijke,
ogenschijnlijk zo primaire, esthetische voorkeur?
Degene die het schilderij heeft opgehangen zal, dóórgevraagd naar het waarom van
zijn keuze, in veel gevallen wijzen naar de intrinsieke kwaliteiten ervan. Hij zal
wijzen op de bijzondere harmonie van kleuren en lijnen, op het subtiele of juist scherp
contrasterende clair-obscur, of op de uitgewogen verhouding tussen het onderwerp
van de afbeelding en de artistieke verwerking ervan. Hij blijft daarmee binnen de
lijnen van de klassieke, en nog altijd meest gangbare kunstopvatting: de ideologie
van de autonomie van het kunstwerk, dat wordt gezien als een geheel eigen universum.
Het kunstwerk wordt in deze ‘immanente’ benadering beschouwd als een gesloten
geheel zonder directe externe relaties, terwijl ook de beschouwer los wordt gezien
van alles wat hem omringt. Deze esthetische benadering is dus aan twee kanten
abstract, losgemaakt van haar omgeving, haar maatschappelijke en historische
situering. Het enige dat telt zijn de zuiver esthetische kenmerken van het werk en de
perceptie daarvan door de beschouwer, een zeer innige maar volstrekt gesloten relatie
die uiterst moeilijk te articuleren valt en daarom maar al te vaak aanleiding geeft tot
het gezegde dat over smaken niet getwist kan worden.
Dit autonomisme of formalisme is niet alleen nog steeds een van de meest gangbare,
maar ook in de geschiedenis van de esthetica een van de meest constante
benaderingswijzen van het artistieke fenomeen. Het is ook de meest ‘edele’
benadering. Want wie zal, gevraagd naar het waarom van zijn voorkeur voor een
bepaald kunstwerk, graag toegeven dat hij daarin bevrijding vindt van een prangend
oedipuscomplex, zoals een
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freudiaanse analyse zou kunnen uitwijzen? Of dat hij zich met zijn esthetische
voorkeuren op symbolische wijze verschanst in een ten dode opgeschreven burgerlijke
ideologie, zoals uit een marxistische kunstbeschouwing zou kunnen blijken? In de
‘zuivere’ esthetiek is men beveiligd tegen dit soort ongemakkelijke en
compromitterende analyses. Niemand wordt graag ontmaskerd, en dat is nu juist wat
de freudiaanse en marxistische benaderingen trachten te doen.
Maar hoe onaangenaam ook, weinigen zullen nog betwisten dat deze
beschouwingswijzen de kunsttheorie wel degelijk hebben verrijkt, ook al blijft de
verhouding tussen deze min of meer ‘positieve’ disciplines en de ‘zuivere’ esthetica
nog altijd omstreden. De vraag naar die verhouding zal aan het einde van dit artikel
nader aan de orde komen. Maar eerst zullen we uitgebreid ingaan op het recente werk
van de Franse socioloog Pierre Bourdieu, niet alleen omdat deze daarin een zeer
originele vorm van ‘ontmaskerende’ kunstsociologie naar voren heeft gebracht, maar
ook omdat hij in het verlengde daarvan heeft geprobeerd op precies deze vraag een
antwoord te geven.

Artistieke competentie
Ook Bourdieu ziet mensen schilderijen ophangen, foto's inlijsten, musea bezoeken;
hij ziet hoe ze bepaalde films gaan zien en andere voorbijlopen, bepaalde
grammofoonplaten kopen en andere laten staan. Al die keuzen zijn een kwestie van
‘smaak’, maar die smaak is er niet zomaar. De esthetische voorkeur is geen primair
gegeven, ook al dient ze zich wel als zodanig aan, maar berust op een ingewikkeld
complex van sociale determinanten. Dat complex, dat aan het smaakoordeel ten
grondslag ligt en er de voorwaarde van vormt, wil Bourdieu in zijn kunstsociologisch
werk aan de oppervlakte brengen: waarom houdt deze specifieke groep of klasse er
deze specifieke smaak en voorkeuren op na?
Vertrekpunt is voor Bourdieu de feitelijke esthetische consumptie, zoals die in
haar zeer verschillende vormen positief kan worden waargenomen. Hij bedrijft,
althans in eerste instantie, geen speculatieve sociologie, maar baseert zich op
uitgebreid onderzoeks- en enquêtemateriaal, dat op vernuftige wijze wordt verwerkt
en in kaart gebracht. Dat resulteerde eerder al in publikaties over de verschillende
wijzen waarop op sociaal en symbolisch niveau gebruik wordt gemaakt van de
fotografie1 en over de

1

Pierre Bourdieu, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Editions
du Minuit, Parijs, 1965.
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verspreiding van de kunst en de institutionalisering van de consumptie daarvan in
musea2.
Het positief statistisch onderzoek vormt de ene poot van Bourdieus kunstsociologie.
Maar al dat materiaal, hoe uitgewerkt ook, blijft blind als het niet wordt geïntegreerd
in een omvattende theorie. Die theorie, de tweede poot, werd al voorbereid in het
artikel Eléments d'une théorie sociologique de la perception artistique uit 19683.
Beide elementen komen tenslotte samen in de imposante studie La distinction, critique
sociale du jugement, die we Bourdieus kunstsociologische hoofdwerk zouden mogen
noemen en waarop wij onze uiteenzetting verder kunnen baseren4. Een van de eerste
theoretische kernbegrippen die door Bourdieu worden ingevoerd is dat van de
‘artistieke competentie’. Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een kunstwerk,
wordt hij niet alleen, en zelfs niet primair, aangesproken op zijn gevoelens (zoals de
aanhangers van een ‘directe’ beleving van de kunst ons wel zouden willen doen
geloven), maar staat hij eerst en vooral voor een intellectuele puzzel: hij moet het
werk zien thuis te brengen. Elke evaluatie, zelfs elk genieten van een artistiek object
veronderstelt een zekere kennis omtrent, of inzicht in, het betreffende werk en in het
gehele veld van wat we het ‘culturele erfgoed’ zouden kunnen noemen. Het werk
moet worden gedateerd (is dit hedendaags of Gouden Eeuw?), gesitueerd naar
stroming (impressionisme? kubisme?) en maker, misschien zelfs naar periode binnen
het leven van de artiest (een Picasso uit de blauwe periode). Pas wanneer het werk
is gesitueerd kan het op adequate wijze worden begrepen en genoten; een Rembrandt
moet nu eenmaal op een heel andere wijze worden ‘ontcijferd’ dan een doek van
Karel Appel. Hoe groter de artistieke competentie, des te beter zal de beschouwer
erin slagen het werk te situeren en in zijn eigenheid te verstaan.
De artistieke competentie bestaat volgens Bourdieu uit een activiteit van herkenning
en differentiatie: dit kunstwerk maakt deel uit van deze omvattende categorie en dus
niet van alle andere (‘dit schilderij is impressio-

2
3
4

Pierre Bourdieu en A. Darbel, L'amour de l'art. Les musées et leur public, Editions du Minuit,
Parijs, 1966.
Pierre Bourdieu, Eléments d'une théorie sociologique de la perception artistique, in Les arts
dans la société, Unesco, Parijs, 1968.
Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Editions du Minuit, Parijs,
1979. Wij hebben ons in dit korte overzicht beperkt tot Bourdieus publikaties die voor zijn
kunst-sociologie van belang zijn. Zijn volledige bibliografie is uiteraard veel omvangrijker
en omvat o.a. studies over Algerije, de sociologie van de opvoeding (samen met J.-C.
Passeron) en de methodologie van de sociologie.
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nistisch en dus niet kubistisch of surrealistisch’), waarbij de categorieën steeds
verfijnder worden naarmate de competentie toeneemt (‘dit impressionistische schilderij
is een Degas’).
De artistieke competentie verschilt van persoon tot persoon, waardoor ook de
interpretatie en receptie van een kunstwerk steeds weer anders zijn. Deze verschillen
betreffen echter niet alleen de mate van expliciete of geïnternaliseerde kennis van
het culturele veld, maar gaan uiteindelijk terug op een verschil in code, in benadering
van het artistieke fenomeen in zijn algemeenheid. Zo wordt een artistiek object door
sociale groepen met een minimale competentie vaak benaderd met behulp van het
dagelijks leven; men zoekt in een kunstwerk allereerst de bevrediging van een
praktische of morele behoefte, en vóór alles eist men bij de beeldende kunst de
identificatiemogelijkheid van een realistische representatie. Geconfronteerd met een
abstract schilderij of een foto met louter lichteffecten reageerden vertegenwoordigers
van deze groep in de enquête die Bourdieu op dit punt verrichtte dan ook scherp
afwijzend: ‘Ik zie daar niets in; niks voor mij’. Een foto van de vereelte handen van
een oude boerin vond daarentegen veel meer waardering, niet alleen omdat er sprake
was van een duidelijke realistische representatie, maar ook morele gronden speelden
hierbij een rol: ‘Het arme mens - die heeft hard gewerkt in haar leven’.
Naarmate de artistieke competentie toeneemt worden de geschiedenis van de kunst
en de esthetische functie zelf steeds meer tot dominerende codex genomen. De eerste
foto wordt meer en meer gewaardeerd op grond van zuiver artistieke criteria (‘mooi
in esthetisch opzicht, door de contrastwerking’), terwijl de tweede foto minder op
morele en eerder op historische gronden wordt beoordeeld, waarbij ze een duidelijke
plaats krijgt toegewezen naast en tegenover andere kunstwerken: ‘Handen als op de
vroege schilderijen van van Gogh, de aardappeleters’5.
Criterium voor de beoordeling van de kunst wordt bij toenemende artistieke
competentie dus steeds meer het systeem van de kunst zelf. En wel zozeer dat
Bourdieu durft te zeggen dat het genoegen dat aan een kunstwerk wordt beleefd
uiteindelijk volledig wordt ontleend aan deze activiteit van herkenning en ontcijfering
van het werk zelf, binnen het geheel van het culturele veld. Het kunstwerk heeft
alleen nog maar betekenis doordat het functioneert binnen dit omvattende veld,
waarin het wordt ingevoerd, maar tegelijk gedifferentieerd tegenover alle andere

5

La distinction, pp. 46-48.
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objecten die zich daarin bevinden. Het esthetisch genoegen komt op dit niveau, aldus
Bourdieu, niet langer voort uit het kunstwerk zelf, maar uit het spel van (h)erkenning
en differentiatie dat daarmee door de beschouwer wordt gespeeld. En dat is in niet
geringe mate het genoegen dat beleefd wordt aan de eigen kennis, en misschien nog
wel meer aan het besef ingevoerd te zijn in de exclusieve wereld van de kenners en
de avant-garde; exclusief omdat ze slechts voor weinigen toegankelijk is, en juist
dat maakt haar zo begerenswaardig.

Distinctie
Uit deze ietwat relativerende opmerkingen blijkt al dat de theorie van Bourdieu niet
buiten de sociale werkelijkheid staat. Sterker nog: de gesignaleerde verschillen in
artistieke competentie zijn precies sociale verschillen. De mate waarin iemand in
staat is een kunstwerk te ‘situeren’ en te benaderen op de wijze die door de officiële
esthetica wordt voorgeschreven, hangt nauw samen met zijn plaats in de maatschappij,
zijn sociale omgeving.
Het verkrijgen van een artistieke competentie is immers in de eerste plaats een
kwestie van scholing, van instructie. Enerzijds vindt die instructie plaats langs de
officiële kanalen van school, opleiding enz. Maar juist op het gebied van de artistieke
kennis (die in de onderwijsactiviteiten meestal slechts een marginale plaats inneemt)
blijft de rol van de school grotendeels beperkt tot het bijbrengen van een weinig
verfijnde, zeer rudimentaire ‘algemene ontwikkeling’. Juist op dit punt speelt de
meer diffuse instructie die plaatsvindt binnen het sociale milieu (familie, vrienden
enz.) een doorslaggevende rol.
Is het niveau binnen de officiële onderwijsinstanties in het algemeen al afhankelijk
van de sociale klasse waartoe iemand behoort (betere scholen, en vooral hogere
opleidingen, voor wie beter is gesitueerd), op het gebied van de artistieke instructie
is deze sociale differentiatie nog veel sterker. Kort en wat bout gezegd: kennis van
de cultuur is klassegebonden.
De artistieke competentie is daarmee niet alleen een teken van de capaciteit van
het individu om zich te kunnen bewegen binnen de wereld van de cultuur, maar wordt
zodoende tegelijkertijd tot een actief, zo men wil agressief, symbool van distinctie
van het individu zelf. Wie zich thuisvoelt temidden van de cultuur, wie zich de kunst
aldus op symbolische wijze kan toeëigenen, onderscheidt zich daarmee van wie dat
niet kan: hij is ‘gedistingeerd’.
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Het is een vorm van sociaal onderscheid die zich vervolgens als het ware in de
‘natuur’ fundeert. De meerderheid van de individuen met een hoge artistieke
competentie hebben deze immers alleen of voornamelijk te danken aan de ongemerkte
‘diffuse’ scholing die plaatsvindt binnen het sociale milieu. Zij zijn ‘als vanzelf’ met
de cultuur vertrouwd; de culturele wereld is voor hen tot een tweede natuur geworden,
die niet langer te scheiden is van hun wezen en die heel hun levensstijl doortrekt.
Met een dergelijke ‘naturalisering’ gaat een toeëigening van het culturele veld
gepaard, die uiteraard een toeëigening van een bepaalde sociale klasse is. De cultuur
is geestelijk (en ook vaak materieel) eigendom van een bepaalde klasse, die als het
ware met de cultuur versmelt en zelfs tot bepalende instantie wordt ten aanzien van
wat tot de officiële cultuur wordt gerekend en wat niet. Deze naturalisering en
versmelting leiden tot een eigenaardig soort ‘etnocentrisme’ van bepaalde sociale
groepen, die heel de samenleving beïnvloeden met hun wijze van zien, met hun
interpretatie van de objecten van de cultuur, alsof dat de enige mogelijke
benaderingswijze zou zijn. De ‘officiële’ esthetiek wordt gepresenteerd als universeel
en noodzakelijk. In het sociologische onderzoek dat Bourdieu op basis van dit
theoretisch model heeft verricht, heeft hij willen achterhalen wat de sociale wortels
zijn van dit ‘etnocentrisme’, welke mechanismen er schuil gaan achter de verschillende
‘smaken’ die bij de onderscheiden sociale groepen zijn aan te treffen, en hoe deze
samenhangen met het onderscheid in artistieke competentie. Hoe kan de bestaande
correlatie tussen de sferen van de culturele consumptie en die van de sociale groepen
en klassen in kaart worden gebracht en sociologisch verklaard?

Sociale kritiek van het smaakoordeel
Bourdieu heeft te maken met twee objectgebieden, die beide nog enige structurering
behoeven, alvorens ze op grond van de uitkomsten van zijn onderzoek met elkaar in
verband kunnen worden gebracht. Aan de ene kant betreft dat het gebied van de
‘smaak’, het esthetisch oordeelsvermogen, aan de andere kant dat van de sociale
stratificatie zelf.
Wanneer Bourdieu spreekt over de ‘smaak’, heeft dat zeker niet alleen betrekking
op specifiek artistieke objecten, ook al was dat wel zijn vertrekpunt. In La Distinction
is het begrip ‘smaak’ echter uitgebreid naar het gehele gebied van de vormgeving
van het maatschappelijk en individueel leven. Niet alleen aan de culturele competentie,
maar ook aan de
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wijze van woninginrichting, de manier om zich te kleden, te ontspannen, ja zelfs aan
het gebezigde taalgebruik of aan de eetgewoonten kan de smaak van iemand worden
afgelezen. Op al die gebieden is er sprake van een bepaalde ‘esthetische’ voorkeur,
die volgens Bourdieu helemaal te integreren is in één groot omvattend systeem, dat
hij de levensstijl noemt. De levensstijl vormt een samenhangend geheel van
onderscheiden voorkeuren waarin, binnen de specifieke logica van elk van de
verschillende culturele subsystemen (kunst, mode, meubilair, kookkunst, taal, enz.)
steeds dezelfde expressieve intentie naar voren komt. Deze omvattende smaakt vormt,
op de wijze van een soort esthetisch onderbewuste, de regulerende instantie van elke
specifieke keuze. Simpel, misschien wat al te simpel gezegd: een levensstijl die de
smaak van oesters prefereert boven die van een hamburger zal ook meer van David
Hockney houden dan van Anton Pieck, en omgekeerd.
De levensstijl, geactualiseerd in het smaakoordeel, heeft dus als functie een
differentiatie aan te brengen in de relatie die het individu of de groep onderhoudt
met de culturele objecten die hij tegenover zich vindt, maar eveneens met andere,
minder specifiek artistieke objecten en praktijken. Ook tussen objecten van het
dagelijks leven en gedragswijzen die niets ‘cultureels’ schijnen te hebben wordt een
distinctie aangebracht op grond van een ‘esthetische’ functie die zij eveneens
vervullen, ook al is dat niet hun dominante functie. Ook aan een gebruiksvoorwerp,
dat allereerst een praktische functie heeft, valt een ‘esthetische’ kant te ontdekken
(al was het maar een negatieve). Hetzelfde geldt voor gedragswijzen, praktische
handelingen enz.; men denke aan de mogelijkheid van een ‘esthetisch’ verantwoorde
vakantie (Torremolinos vs. Sienna, bijvoorbeeld).
De smaak dient echter niet alleen om een ordening aan te brengen in het gebied
van de objecten, maar eveneens om het sociale veld, waarin het individu of de groep
zich bevindt, te structureren en te differentiëren. De smaak is één van de belangrijkste
instanties waarmee individuen, maar ook groepen of klassen (wij zullen in dit
sociologische perspectief voornamelijk nog over klassen spreken) zichzelf definiëren
tegenover de andere groepen in de samenleving. De groep identificeert zichzelf
middels haar levensstijl, zowel (positief) voor haar eigen leden, als (negatief)
tegenover de rest van de maatschappij. Het is een maatschappelijke identificatievorm
die, zo zegt Bourdieu, gehoorzaamt aan het principe van Berkeley: esse est percipi,
‘zijn is waargenomen worden’. De culturele smaak en de levensstijl gelden als
merktekens van sociaal onderscheid; middels haar verhouding tot het cultuurgoed
in de meest ruime zin van het woord, of beter nog: tot de culturele dimensie die in
elk voorwerp en in
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elke praktijk aanwezig is, situeert een klasse zich op symbolische wijze binnen het
geheel van de samenleving.
Wat het andere objectgebied, de sociale stratificatie, betreft, ontwerpt Bourdieu
een theoretisch model dat bestaat uit een driedimensionaal coördinatensysteem, op
de assen waarvan een drietal variabelen worden uitgezet. De eerste variabele heeft
betrekking op het economisch kapitaal waarover een bepaalde groep kan beschikken:
de grootte van bezit en inkomen. De tweede betreft het scholingskapitaal: de mate
waarin men binnen de officiële instanties is opgeleid, de behaalde diploma's enz. De
derde variabele tenslotte wordt gevormd door het sociaal kapitaal, dat van de drie
het minst nauw omschreven is. Het betreft hier vooral het milieu waarin men verkeert
(familie, vrienden, relaties), gedifferentieerd naar status, macht enz.
Bourdieu legt er de nadruk op dat de klassen die op grond van dit
samenlevingsmodel onderscheiden kunnen worden theoretische constructies zijn en
niet direct aan de ervaring zijn ontleend - een methodologische noodzaak, wil men
niet reeds bij voorbaat vervallen in al te voor de hand liggende schijnevidenties. Het
model dient ter structurering van de behaalde onderzoeksresultaten, en dient derhalve
vrij te zijn van praktische inhouden die de ordening van het onderzoeksmateriaal
onwillekeurig in een bepaalde richting zouden kunnen sturen.
Pas na dit theoretisch voorwerk kan het eigenlijke ‘veld’-onderzoek van Bourdieu
een aanvang nemen. De beschrijving van de statistische gegevens die daaruit
tevoorschijn komen neemt een groot deel van het toch al omvangrijke boek in beslag.
Bourdieu zet de esthetische voorkeuren (in de breedst mogelijke zin) van zijn
proefpersonen uit op het driedimensionale samenlevingsmodel dat hierboven is
beschreven. Het resultaat daarvan is een tamelijk eenduidige correlatie, waarin zich
drie fundamentele smaaktypen laten onderscheiden, een aantal dat, ondanks de schijn
van het tegendeel, slechts gedeeltelijk parallel loopt met de wijze waarop de
samenleving gewoonlijk wordt ingedeeld. Tegelijk wordt daarmee duidelijk hoe de
smaak en de sociale omstandigheden van de drie verschillende klassen samenhangen
en de eerste door de laatste wordt geconditioneerd.

Noodzaak, onderscheid en goede wil
Het eerste smaaktype dat door Bourdieu onderscheiden wordt, is dat van de
volkscultuur, die wordt aangetroffen onder bevolkingsgroepen als ongeschoolde
arbeiders en vooral de provinciale ‘petits commerçants’ en de
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plattelandsbevolking. Groepen dus die op alle drie de ‘kapitaal’-criteria laag scoren:
ze beschikken over weinig geld, weinig scholing en weinig sociale status. De schrale
condities waaronder deze klasse moet leven resulteren op esthetisch gebied in een
al even schraal smaaktype dat door Bourdieu de keuze voor het noodzakelijke wordt
genoemd.
De volkscultuur kenmerkt zich vooral door een zoeken naar het praktische, het
functionele; zij wordt gedreven door de noodzaak van een economisch
bestedingspatroon waarbij met zo weinig mogelijk financiële middelen zo veel
mogelijk moet worden bereikt of verworven. Voor waarden die dit functionalistische
schema te buiten gaan, is bij haar geen plaats. Haar smaak is die van de redelijke
oplossing, die zoveel mogelijk onmiddellijke bevrediging geeft, en elke vorm van
gratuïteit of ‘versiering’ is voor haar uit den boze. Elke handeling, elk object dient
direct praktisch nut te hebben. Dat geldt al voor de voorwerpen van het dagelijks
leven, en a fortiori voor een toch al ‘luxueus’ gebied als de kunst. Een ideologie als
die van l'art pour l'art is dan ook wel het laatste dat in haar hoofd zou opkomen.
De volksesthetiek is bovenal een anti-kantiaanse esthetiek, die tegenover de
belangeloosheid en het sublieme de praktische functie stelt. Als men in de kunst al
iets zoekt, dan is dat de bevrediging van direct sensualistische behoeften: het behagen
en het aangename. Vandaar een voorkeur voor het spectaculaire: men houdt meer
van An der schönen blauen Donau dan van Das wohltemperierte Klavier.
Anderzijds wordt de artistieke verdienste ook afgemeten aan criteria die direct aan
de arbeidsmoraal zijn ontleend: een schilderij moet ‘knap gemaakt’ zijn en vooral
moet er veel tijd en moeite in zijn geïnvesteerd. Een abstract schilderij stoot niet
alleen op onbegrip omdat het geen directe herkenning oplevert en vaak het oog niet
streelt, maar ook omdat het op ethische gronden onaanvaardbaar is: ‘Een schande;
zoiets maken, dat kan ik ook!’.
Een volstrekt andere houding treffen we aan bij de middenklasse: geschoolde
arbeiders, kleine ondernemers, het ambtenaren-middenkader, technici, enz.. Het is
de klasse die zich het minst zeker van zichzelf voelt en zelfs lijdt aan een zekere
schizofrenie: zij zou willen zijn wat ze (nog) niet is, en die verscheurdheid vormt
precies haar kenmerk. De middenklasse (een wat misleidende term, maar we laten
hem hier maar staan) ziet zichzelf op weg naar de status van de ‘gedistingeerde’
klasse. Zij kijkt met verlangende ogen naar boven en brengt tegelijk een furieuze
scheiding aan tussen zichzelf en de klasse onder haar. Haar ideologie wordt door
Bourdieu dan ook treffend omschreven als de cultuur van de goede wil.
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Deze klasse leeft als het ware voor de toekomst; zij is het vleesgeworden voorbeeld
van de scheiding tussen ‘zijn’ en ‘behoren’, en deze aan de ethiek ontleende termen
hebben voor haar inderdaad een ethische betekenis. Het hele leven is ingericht naar
het verlangen ooit toe te treden tot de hogere klasse. Al haar karaktertrekken: de
economie van de spaarzaamheid, de arbeidsgeest, de gehoorzaamheid aan de instituties
en de wil zich te identificeren met de culturele smaak van de dominante groepen het zijn allemaal middelen waarmee zij tracht te bereiken wat ze ooit moet worden.
Op cultureel gebied resulteert dat in een verregaande slaafsheid ten opzichte van
de cultuur van de ‘hogere’ klasse (een al even misleidende term, die verderop zal
worden toegelicht), maar het is een volgzaamheid op afstand. De middenklasse komt
altijd te laat, want het duurt enige tijd voordat de modes van de ‘legitieme’ cultuur
tot haar zijn doorgedrongen en in haar enthousiaste plichtmatigheid schaart ze zich
dan ook voortdurend achter banieren die door de hogere klasse al weer ruimschoots
verlaten zijn. Het is de klasse die ‘Woodstock’ pas ontdekt als inmiddels de punk
furore maakt.
Dat laatste wijst bovendien op een ander kenmerk, dat evenzeer een gevolg is van
het loutere (zij het geïnternaliseerde) plichtkarakter van de smaak van de
middenklasse. In haar verlangen naar sociale stijging verwerpt zij resoluut alles wat
tot de populaire cultuur behoort en kan pas tot erkenning van produkten van deze
cultuur overgaan wanneer die eenmaal goed en wel door de dominante klasse zijn
erkend en gewettigd. Voorbeelden zijn, behalve in de popmuziek, ook te vinden in
bepaalde populaire filmgenres (The Marx Brothers), tv-programma's en het
verschijnsel van het stripverhaal.
De tragiek van de middenklasse is dat ze haar ideaal nooit helemaal bereikt. Ze
blijft niet alleen in de tijd gescheiden van de avant-garde, maar ook in haar verhouding
daartoe. Het is vooral in de meer marginale kunsten dat zich het gebrek aan sociaal
kapitaal van de middenklasse wreekt. Zeker, zij kent de cultuur, maar ze kent die
voornamelijk uitwendig en in haar officiële vormen. Maar juist de minder erkende
kunstvormen (Bourdieu noemt hier o.a. de jazz, maar in onze streken zou men ook
kunnen denken aan de film) worden voornamelijk bemiddeld door het sociale milieu,
terwijl ze in de officiële onderwijsinstellingen grotendeels worden genegeerd. Het
gevolg is dat de middenklasse, die zo afhankelijk is van de harde, plichtmatige
scholing, juist op deze gebieden voortdurend misgrijpt, en zich in haar
goedgelovigheid jegens de ‘hoge’ cultuur aanhoudend beet laat nemen. De legitimiteit
en begeerlijkheid van de
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‘hoge’ cultuur worden er voor haar overigens alleen maar door bevestigd.
De dominante cultuur, tenslotte, is de eigendom van een klasse die wordt gevormd
door groepen als: hogere zakenlieden, beoefenaren van de vrije beroepen, academici.
Deze cultuur is letterlijk haar eigendom, zowel in economisch als ideologisch opzicht,
ook al kunnen de accenten wat dit betreft binnen de verschillende subklassen wel
uiteenlopen. Als geheel beschikt deze klasse zowel over het economisch, als het
sociaal, als het scholingskapitaal dat een daadwerkelijke toeëigening van de
cultuurgoederen mogelijk maakt. Daarbij zal de economische eigendom eerder
gevonden worden in financieel sterke kringen (het topkader van het bedrijfsleven,
bijvoorbeeld), en de symbolische eigendom eerder bij groepen met een zeer hoge
scholingsgraad maar minder economisch kapitaal: de academici.
Het is een klasse die zich, gezien haar economisch vermogen en haar ethische
permissiviteit (die een gevolg is van zowel haar economische onafhankelijkheid als
haar scholingsgraad) de luxe kan veroorloven van een belangeloze esthetica. Bij haar
is geen sprake van de klemmende eisen van de levensnoodzaak, waaronder vooral
de lagere klassen gebukt gaan, en daardoor heeft zij ook op esthetisch gebied de
vrijheid te breken met de praktische instelling die de volkscultuur kenmerkt. Deze
esthetiek van de distinctie richt zich op de meer ‘uitgestelde’ en ‘vervluchtigde’
vormen van genot: de contemplatie van de vorm zonder functie, het beeld zonder
betekenis - de etherische ruimte van de beschouwing zonder praktische interesse.
Overigens vormt deze klasse geen eenheid; ze bestaat uit verschillende fracties,
al naar gelang de verschillende samenstelling van het economisch en het
scholingskapitaal. De onderlinge differenties in smaken die daarmee hand in hand
gaan, lopen uiteen van wat men het ascetisch aristocratisme van de intellectuelen
zou kunnen noemen (een smaak die zich vooral op de meest serieuze en zware
objecten richt, en bijvoorbeeld Goethes Faust in de originele taal zal lezen) tot de
smaak van de luxe van de kapitaalkrachtiger vrije beroepen, die zich eerder richt op
de duurdere praktijken met een minder scholair maar meer ostentatief prestige (een
bezoek aan de Bayreuther Festspiele of de Scala van Milaan).
De innerlijke zekerheid die deze klasse bezit ten aanzien van haar plaats en rol
binnen de culturele wereld geeft haar een zekere vrijheid tot experimenteren. Het is
hier dat de culturele modes worden uitgevonden, gepousseerd en voor de hele
samenleving voorgeschreven. Deze klasse aanvaardt haar dominante positie als
vanzelfsprekend. Haar smaak gaat
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door voor de officiële, waarnaar vooral de middenklasse zich reikhalzend richt. Het
is hier, waar de individuen door geen enkele dringende noodzaak of praktisch belang
worden gehinderd, dat de esthetische functie een waarlijke autonomie krijgt
toebedeeld. De zuivere esthetiek is (althans op cultureel gebied) zelf tot hoogste
waarde geworden en (minstens ogenschijnlijk) vrij.
Ogenschijnlijk, want ook hier vechten de verschillende subklassen om de culturele
suprematie. De ‘distinctie’ van de culturele consumptie is wel verzekerd, maar nu is
de macht van het voorschrift tot inzet van de concurrentiestrijd geworden. Wie, welke
subklasse, welke groep zal bepalen wat uiteindelijk de ‘goede smaak’ is? Het is de
strijd tussen de jet-set en de academici, tussen het soliede abonnementspubliek en
de sponsors van het avant-garde toneel, met als inzet het culturele prestige van de
eigen groep; ook voor deze klasse geldt: ‘zijn is gezien worden’.

Zuivere esthetica
De kunstsociologie van Bourdieu richt zich uitsluitend op het gebied van de culturele
consumptie. Daarmee heeft hij zich geheel losgemaakt van de marxistisch
geïnspireerde kunstsociologie, die zich vooral met de sfeer van de produktie
bezighoudt. De marxistische sociologie neemt het kunstwerk tot uitgangspunt en
koppelt dit terug naar de historisch-economische mechanismen die het ontstaan ervan
verklaren. Over de receptie blijft deze benadering grotendeels in het vage.
Anderzijds onderscheidt het onderzoek van Bourdieu zich ook van de recente
receptie-esthetica van de zgn. Konstanzer Schule. Deze esthetica houdt zich immers
wel bezig met de verwerking van een kunstwerk (voornamelijk literaire werken)
door de ontvangers daarvan, maar daarbij blijft ze angstvallig binnen de grenzen van
de zuivere, ‘autonomistische’ esthetica, zoals we die in het begin van dit artikel
hebben aangeduid. De receptiemechanismen die door de Konstanzer Schule worden
onderzocht zijn mechanismen die binnen het esthetisch veld zelf werkzaam zijn
(verwerking in recensies, parodieën, pastiches, samenvattingen, epigonendom enz.);
sociale, laat staan sociologische aspecten komen daar niet of nauwelijks aan te pas.
Bourdieu doet daarentegen precies het omgekeerde: hij onderzoekt hoe de culturele
verwerking (consumptie) op sociaal gebied functioneert als een wapen in de
maatschappelijke strijd van individuen en groepen - hetzij om de eigen groep af te
schermen tegen buitenstaanders en de leden
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van de groep zelf een identificatiemerk te verschaffen, hetzij om binnen te dringen
in een andere, sociaal hoger geplaatste klasse. Hij komt daarbij tot interessante
conclusies en soms hoogst amusante observaties, maar deze blikrichting put het
verschijnsel ‘kunst’ uiteraard niet uit. De sociologische benadering is een
deelbenadering, en uiteraard volkomen legitiem zolang men zich van het partiële
karakter van het beschrijvingsmodel bewust blijft.
Tijdens het eigenlijke onderzoek lijkt dat bij Bourdieu ook wel het geval te zijn.
Al die tijd blijft hij uitdrukkelijk socioloog, zonder zich te wagen aan een discussie
met de ‘zuivere’ filosofische esthetiek. Het is pas in het post-scriptum dat hij een
dergelijke discussie aangaat, vooral met Kant. En ook hier doet hij, als socioloog,
nog een aantal juiste observaties, waarvan wel de meest belangrijke is dat de esthetiek
van Kant precies beantwoordt aan de instelling van de eerder omschreven ‘smaak
der distinctie’. Het belangeloze beschouwen; de weigering van het grove, het
sensualistisch-sensationele; de etherische, volstrekt formele benadering van het
kunstwerk die daar, en dat vooral bij het ‘ascetisch aristocratisme’ van de
intellectuelen, regel en voorschrift zijn, zijn inderdaad precies de kernpunten van de
kantiaanse esthetiek. Niet ten onrechte omschrijft Bourdieu deze instelling dan ook
als een ‘typisch professorale esthetiek’, die zich enkel en alleen fundeert op de
belevingswereld van de homo aestheticus6.
Dat betekent echter nog niet dat nu de universaliteitsaanspraak van deze esthetica,
of van welke filosofische esthetica dan ook, weerlegd zou zijn. Bourdieu stelt aan
het eind van zijn boek nadrukkelijk dat hij zijn theorieën wil confronteren met de
‘zuivere kunstkritiek’ om een einde te maken aan de bestaande verdubbeling van
twee denkwerelden en twee zorgvuldig gescheiden discours7. Maar het is precies
deze verdubbeling die het wezen van elke filosofische benadering uitmaakt, en op
grond waarvan zij, op welk gebied dan ook, haar aanspraak op algemeengeldigheid
(en dat is haar wezen) kan legitimeren.
Het is precies deze verdubbeling die de filosofie, en dus ook de kunstfilosofie,
behoedt voor de vicieuze cirkels van het sociologisme of het psychologisme. Evenmin
als een omvattende inventarisatie van de feitelijk geleefde gedragswijzen kan leiden
tot een filosofische ethiek, kan Bourdieus inventarisatie van de in de samenleving
aan te treffen smaak-

6
7

O.c., pp. 576-577.
O.c., pp. 566.
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typen leiden tot een filosofische esthetiek. Wat niet wil zeggen dat zijn inzichten en
onderzoeksresultaten voor een dergelijke esthetiek niet van nut of belang zouden
kunnen zijn. Maar ook hier blijft de orde van het voorschrift logisch gescheiden van
de orde van het feit, en is er inderdaad, en terecht, sprake van ‘deux univers de pensée
et de discours soigneusement séparés’.
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Ontwikkelingen in Midden-Amerika
L.L.S. Bartalits
De regering-Reagan bestempelt de zg. Cubaanse en Russische agressie als de
voornaamste oorzaak van de huidige crisis in Midden-Amerika. Haar
uitgangspunten zijn: ten eerste, dat de militairen vooralsnog de meest
betrouwbare bondgenoten in de regio vormen en dat politieke oplossingen op
grond van brede coalities te riskant zijn; ten tweede, dat men op sociale
spanningen het best reageert door de bestaande regimes meer economische hulp
te geven; ten derde, dat linkse regimes, partijen en groeperingen door Cuba
worden gedomineerd, onverzoenlijk vijandig zijn en dus geïsoleerd of
geëlimineerd moeten worden; tenslotte, dat andere landen van buiten de regio,
waaronder ook met de Verenigde Staten bevriende regeringen, ontmoedigd
moeten worden om stappen te doen die niet met haar eigen politiek stroken.
Heel deze benadering in termen van een hernieuwde Koude Oorlog betekent
echter een miskenning van de ware aard van de problematiek in
Midden-Amerika. Met een strategie, op die uitgangspunten gefundeerd, zal
Reagan naar alle waarschijnlijkheid het tegengestelde bereiken van wat hij
beoogt; de crisis in Midden-Amerika zal zowel in omvang als in intensiteit
toenemen en dààrdoor juist zullen de kansen stijgen van Cuba en de Sovjet-Unie
om hun invloed in de regio uit te breiden. Om die invloed met succes binnen de
perken te kunnen houden moet de regering-Reagan zich niet liëren met de bijna
geheel van hun bevolking vervreemde militaire regimes, maar moet zij de
noodzakelijke hervormingen helpen bewerkstelligen, de legitieme regimes
voldoende garanties voor hun veiligheid bieden, met de linkse regimes
diplomatieke en economische betrekkingen blijven onderhouden; moet zij
tenslotte met andere niet-communistische landen, in het bijzonder met Mexico
en Venezuela samenwerken bij het zoeken naar in brede kring aanvaardbare
en duurzame oplossingen.

Complexe situatie
De situatie in Midden-Amerika is complexer dan de regering-Reagan in haar
anti-communisme veronderstelt. Op de keper beschouwd staan er
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voor de Verenigde Staten in Midden-Amerika noch economisch noch militair zo
grote belangen op het spel: ze zijn er natuurlijk wel mee gebaat dat er een einde komt
aan de chronische politieke instabiliteit in de regio. Het kernprobleem inzake
Midden-Amerika is de vraag, of de Verenigde Staten een onderscheid kunnen maken
tussen regimes die zich tegenover hen gereserveerd opstellen en regimes die in alle
opzichten hun antagonisten zijn. Door ongenuanceerd afwijzend te reageren versterken
de Verenigde Staten enkel het Cubaanse en Russische kamp, terwijl een meer normale
verstandhouding de linkse regimes ertoe brengen kan hun diplomatieke en
economische belangen zwaarder te laten wegen dan de betrekkelijk geringe steun
die zij van Cuba of de Sovjet-Unie kunnen krijgen. Juist die belangen geven de
Amerikanen sterke troeven in handen om invloed op de loop van de gebeurtenissen
te behouden. De Verenigde Staten kunnen echter in Midden-Amerika de politiek
niet meer volledig naar hun hand zetten of de oude orde bestendigen. Pogingen om
dat toch te doen brengen grote kosten met zich en krijgen weinig steun van hun
vrienden op het Westelijk Halfgrond en hun bondgenoten in West-Europa, die, vanuit
hun verschillende politieke tradities, het onderling wel niet eens zijn over de meest
wenselijke of meest haalbare institutionele vormen die in Midden-Amerika tot stand
moeten komen, maar die er eveneens voor beducht zijn dat het Cubaanse model al
te veel navolging in de regio zou vinden.
Hoewel de Sandinistische regering in Nicaragua gereserveerd staat tegenover de
Verenigde Staten, vormt zij geen ernstige bedreiging van de Amerikaanse belangen.
Vertrouwend op de kracht van het pluralistisch-democratische systeem moet de
regering-Reagan dan ook de dialoog aangaan met Nicaragua, waarvan de leiders tot
dusver duidelijk interesse hebben getoond voor de handhaving van hun economische
betrekkingen met het Westen en beducht zijn voor een te grote afhankelijkheid van
het Sovjet-blok. De chronische instabiliteit in El Salvador en het gevaar van een
internationalisering van de burgeroorlog ten gevolge van de Frans-Mexicaanse
verklaring van september 1981 beschouwen de Verenigde Staten thans als de grootste
bedreiging van hun belangen. Toch zouden zij er goed aan doen ook in dit geval
samen te werken met alle landen van buiten de regio, die van hun bezorgdheid blijk
hebben gegeven en misschien in staat zijn de partijen in El Salvador tot een akkoord
te bewegen. In Guatemala bestaat er met het huidige regime weinig kans op enige
stabiliteit op de lange termijn: hier hebben de Verenigde Staten aanzienlijk aan
invloed verloren en is dan ook terughoudendheid geboden. Bij elkaar genomen geven
dit soort stellingnamen nog de meeste zekerheid dat
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Honduras en Costa Rica niet eveneens in de maalstroom van geweld worden
meegesleurd. Een vreedzame oplossing in El Salvador zou de angel halen uit de
verhouding tussen de Verenigde Staten en Nicaragua, terwijl het openen van de
dialoog met Nicaragua een politieke oplossing in El Salvador zal bevorderen. De
hier voorgestelde benadering is echter alleen aantrekkelijk, wanneer de Verenigde
Staten een nieuwe inhoud willen geven aan het voor hen aanvaardbare politieke
gedrag in Midden-Amerika. Centraal-Amerika is inderdaad een ‘test case’ - echter
niet voor de Sovjet-Unie die aan de regio slechts marginale betekenis hecht, maar
voor het vermogen van de Verenigde Staten om met verstand en overleg te reageren
op veranderingen in een gebied dat altijd nog tot hun geografische invloedssfeer
behoort.
Het Cubaanse prestige, dat in de nazomer van 1979 nog een hoogtepunt bereikte
toen het land fungeerde als voorzitter van de conferentie van niet gebonden landen,
kreeg als gevolg van de Russische invasie van december 1979 in Afghanistan een
gevoelige klap. Mede hierdoor moest het bewind van Castro in het Caraïbisch gebied
enkele tegenslagen incasseren: de belangrijkste daarvan was de verkiezingsnederlaag
van Michael Manley op 30 oktober 1980 op Jamaïca. De betrekkingen tussen Jamaïca
en Cuba werden onder de nieuwe regering van Jamaïca onder leiding van Edward
Seaga aanmerkelijk koeler, wat onder meer tot uiting kwam toen de Cubaanse
ambassadeur in Kingston door de nieuwe Jamaïcaanse regering werd uitgewezen.
Geheel anders is de situatie op de Middenamerikaanse landengte: in Nicaragua en
El Salvador wordt de ontwikkeling bepaald door revolutionaire woelingen. Guatemala
wordt geconfronteerd met gewapende opstanden en contra-terreur; de toekomst van
het pas onafhankelijk geworden Belize is uiterst onzeker aangezien het buurland
Guatemala al jarenlang aanspraak op dit gebied maakt; de overgang van een militair
naar een burgerlijk bewind in Honduras, waarmee onlangs een begin is gemaakt,
lijkt weinig kans van slagen te hebben gezien de ontwikkelingen in de buurlanden;
het democratische Costa Rica wordt geplaagd door economische moeilijkheden; het
bewind in Panama tenslotte raakt steeds meer verontrust door het voorbehoud
waaronder het Amerikaanse Congres het nieuwe verdrag met betrekking tot het
Panamakanaal goedkeurde en door de toenemende oppositie daartegen in Panama
zelf. Daar komt nog bij dat de onderlinge betrekkingen tussen de Middenamerikaanse
staatjes, sinds de mislukking van een poging tot economische integratie van deze
regio aan het einde van de jaren zestig, niet al te best zijn geweest.
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Panama en de Verenigde Staten
Zowel in de Verenigde Staten als in Panama duurt de kritiek op de door beide landen
in 1977 gesloten verdragen inzake het Panamakanaal onverminderd voort. De
conservatieven in de Verenigde Staten zien het weggeven van het kanaal als de
zoveelste verzwakking van het Amerikaanse leiderschap in de wereld sinds Vietnam;
vele Panamezen echter vinden dat hun land al vóór het jaar 2000 de volledige
zeggenschap over het kanaal moet krijgen en dat de verdragen onvoldoende garanties
bieden voor de Panamese soevereiniteit en territoriale integriteit. Als die kritiek blijft
bestaan, kan de uitvoering van de verdragen door beide landen in het geding komen.
Welke kwesties kunnen bij de uitvoering van de verdragen tot problemen leiden en
hoe kan men verhinderen dat de verbeterde betrekkingen tussen beide landen door
die problemen opnieuw teniet worden gedaan?
1) De vooroordelen en het wederzijds wantrouwen tussen de Amerikaanse bewoners
van de Kanaalzone en de Panamese bevolking zijn op zichzelf al een belangrijke
bron van spanningen. Met gerichte maatregelen ter verbetering van de
verstandhouding moeten de regeringen van beide landen verhinderen dat deze
spanningen escaleren.
2) De Panamese Guardia Nacional is vooralsnog onvoldoende bemand en toegerust
om volledig voor de verdediging van het kanaal te kunnen in staan. De Amerikanen
moeten bevorderen, dat Panama zijn defensie op peil brengt - en dit dan het liefst
met multilaterale hulp om nieuwe beschuldigingen van Amerikaans kolonialisme te
vermijden. Misschien kan een speciale troepenmacht voor de verdediging van het
kanaal worden gevormd. Panama zal echter na de eeuwwisseling de eerste
verantwoordelijke zijn voor de verdediging van het kanaal en het komt dan ook
Panama toe te bepalen, welke strijdmacht geschikt zal zijn om deze taak te vervullen.
3) Enkele malen al heeft het Amerikaanse Congres de hulpgelden voor Panama
geschrapt, omdat het land krachtens de verdragen reeds voldoende compensatie zou
hebben gehad. Om echter de Panamese economie te stabiliseren en ook na 2000 een
efficiënt beheer van het kanaal te verzekeren moet Panama hulp van de Verenigde
Staten blijven krijgen. Als deze hulp achterwege blijft, kan Panama in de verleiding
komen om gelden nodig voor het beheer van het kanaal over te hevelen naar projecten
ten behoeve van zijn economische ontwikkeling.
4) Panama zal een zo laag mogelijke tol willen heffen om de scheepvaart door het
kanaal te stimuleren en zo meer inkomsten uit de exploitatie van
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het kanaal te krijgen; de Verenigde Staten daarentegen zullen waarschijnlijk opteren
voor een hogere tol om zoveel mogelijk geld voor het beheer van het kanaal en de
terugbetaling van de door hen gedane investeringen te verdienen. Met de Panamese
belangen moet in de Panamakanaalcommissie terdege rekening worden gehouden,
al moet Panama tegelijk worden aangemoedigd zijn economie verder te diversifiëren.
5) Naarmate de Panamezen meer controle over hun grondgebied en economie
zullen opeisen zal de druk op de Panamese regering toenemen om over de termijn
van de verdragen opnieuw te onderhandelen. Objectief is er geen reden om de termijn
van overdracht van het kanaal niet te vervroegen, maar hiervoor zal de Amerikaanse
president in het Congres waarschijnlijk nauwelijks steun vinden. De frustraties die
dit in Panama kan oproepen, kunnen daar een bijzonder gevaarlijke situatie doen
ontstaan. De Verenigde Staten hoeven niet automatisch aan elke Panamese eis
tegemoet te komen, maar enige soepelheid van hun kant houdt voor hen een unieke
kans op toekomstige samenwerking open.
6) De Amerikaanse leden van de Panamakanaalcommissie moeten stemmen volgens
de opdracht van de Amerikaanse minister van defensie, d.w.z. ‘en bloc’. Men mag
verwachten, dat de Panamese leden van de commissie ook in overeenstemming met
hun regering zullen handelen. Gegeven de vele uiteenlopende belangen en het
historisch gegroeide wantrouwen, dreigt aldus een permanente patstelling te ontstaan.
De Panamakanaalcommissie moet echter het kanaal beheren als een neutrale en voor
schepen van alle landen vrij toegankelijke waterweg en het verdient dan ook
aanbeveling haar zo onafhankelijk mogelijk haar werk te laten doen.
7) De ontbossing ten gevolge van de traditionele cultuur van de Panamese boeren
langs het kanaal brengt het reële gevaar met zich dat het waterpeil in het kanaal te
laag wordt voor de scheepvaart. De Panamese regering moet daarom herbebossing
en alternatieve landbouwmethoden stimuleren, terwijl het ook verstandig is om de
vestiging van industrieën rond het kanaal te beperken. Tegenover het grote belang
van de economische ontwikkeling van het land is dit voor de Panamese regering
geen erg aantrekkelijke keuze, maar internationale hulp kan de pijn verzachten.
8) In de verdragen van 1977 is vastgesteld, dat onderzoek zal worden gedaan naar
de mogelijkheid om een nieuw kanaal op zeeniveau te graven. Als dit onderzoek
positief uitvalt, moeten de Verenigde Staten rekenen op taaie onderhandelingen met
Panama over de aanleg en het beheer van dat tweede kanaal. Het zal echter getuigen
van politieke rijpheid van de Verenigde Staten om dan niet vijandig te reageren, want
Panama blijft de
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meest geschikte plaats voor een doorsteek door de Middenamerikaanse landengte.
9) De Panamezen zijn erg gevoelig voor elke vorm van buitenlandse inmenging.
De kans hierop is weer vergroot, doordat de Amerikaanse Senaat met de
DeConcini-clausules aan het neutraliteitsverdrag gehecht, hun recht hebben
geïnstitutionaliseerd om met alle middelen die zij nodig achten de neutraliteit en
vrije toegankelijkheid van het kanaal te verzekeren. Hierdoor rijzen tal van moeilijke
vragen over het in de toekomst door de Verenigde Staten te voeren beleid, aangezien
een optreden van hun kant licht kan worden uitgelegd als een inmenging in Panamese
aangelegenheden. De Verenigde Staten moeten trachten met alle niet-militaire en
niet-interventionistische middelen die zij tot hun beschikking hebben eventuele
problemen op te lossen. In elk geval moet de gedachte aan het installeren van een
‘bevriende’ regering in Panama onmiddellijk de kop worden ingedrukt.
10) Volgens de Panamese oppositie zijn de verdragen van 1977 niet rechtsgeldig,
omdat in het referendum van 23 oktober 1977 niet kon worden gestemd over de
nadien door de Amerikaanse Senaat aangenomen amendementen inzake de vlotte
doorvaart van Amerikaanse oorlogsschepen in crisistijd en het recht van de Verenigde
Staten om met alle middelen de neutraliteit van het kanaal te garanderen. Hoewel de
tekst zelf van de verdragen niet veranderd is, hebben die amendementen de strekking
ervan toch in een wezenlijk ander licht geplaatst. De Panamese oppositie zal dit punt
niet gauw laten vallen, gezien de groeiende steun die zij vindt onder de Panamese
bevolking en in juridische middens. Of men het al dan niet eens is met de Panamese
oppositie, de Verenigde Staten zullen dit probleem niet uit de weg mogen gaan. Dit
probleem ignoreren zal namelijk de kritiek op de Verdragen van 1977 in Panama
nog versterken en het klimaat voor de oplossing van andere problemen sterk
verslechteren.
De Verenigde Staten moeten beseffen dat de crux van het oplossen van de
problemen ligt in het feit, dat alle problemen in grote mate het gevolg zullen zijn van
uiteenlopende nationale belangen. Deze belangen kunnen het vinden van wederzijds
aanvaardbare oplossingen verhinderen, in welk geval het jaar 2000 voor de overdracht
van het kanaal nooit te vroeg kan komen. Willen rationele en bilaterale betrekkingen
na de eeuwwisseling mogelijk blijven, dan moeten de Verenigde Staten bereid zijn
tot niet altijd even aanlokkelijke concessies en moeten zij emotionele reacties, die
te vaak in het verleden de bilaterale betrekkingen hebben bepaald, zien te vermijden.
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El Salvador
Het meest dramatische Middenamerikaanse conflict speelt zich momenteel af in El
Salvador. Dit land is in de loop van de jaren geleidelijk afgegleden naar een
burgeroorlog, waarin twee groeperingen met tegenovergestelde politieke en sociale
ideeën tegenover elkaar staan: de linkse revolutionairen die, naar het voorbeeld van
Nicaragua, streven naar een totale omverwerping van de huidige orde, en de
gematigden onder leiding van president Napoleon Duarte die een politiek van
geleidelijke democratisering en gematigde sociale hervorming nastreven naar het
voorbeeld van Venezuela in de jaren zestig.
Toen de nieuwe Amerikaanse regering kampte met grote onervarenheid in de
problematiek rond Latijns-Amerika, vormden de gebeurtenissen in Polen een welkome
aanleiding om een militante houding aan te nemen tegenover El Salvador. Het tijdens
de eerste maanden van 1981 ontvouwde beleid werd gekenmerkt door een welhaast
simpel anti-Sovjetisme. En de kwestie El Salvador verkreeg absolute prioriteit boven
alle andere wereldproblemen. In feite borduurde de regering-Reagan voort op de
initiatieven van president Carter, die op bescheiden schaal economische en militaire
hulp had verleend. Maar aan het optreden van president Reagan lag een heel andere
motivatie ten grondslag. De regering-Reagan verklaarde dat het conflict in El Salvador
een krachtmeting was tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie en dat men een
dam moest opwerpen tegen het communisme in Midden-Amerika. Washington ging
voorbij aan de bijzonder complexe situatie in El Salvador, wilde alleen maar het
probleem van de wapenleveranties bij de bron aanpakken en joeg daarmee de publieke
opinie tegen zich in het harnas. Dat irrationeel gedrag voorspelde niet veel goeds
voor Moskou in de komende jaren en wekte wantrouwen bij de bondgenoten. In de
praktijk evenwel zou een gedeeltelijke blokkade van Cuba op ernstige bezwaren
hebben gestuit. Bovendien bleken de wapens van de guerrilla's lang niet altijd uit
Moskou of Havanna afkomstig te zijn.
President Reagan en zijn minister van buitenlandse zaken, Haig, gaven nog eens
blijk van excessief verbaal gedrag, toen zij verklaarden El Salvador te beschouwen
als ‘de voortuin’ van de Verenigde Staten. Die opvatting getuigde van weinig inzicht,
omdat het strategisch belang van El Salvador niet hoog aangeslagen kan worden.
Vervolgens overdreef minister Haig schromelijk, toen hij gewaagde van concrete
plannen van bepaalde zijde om een reeks Latijnsamerikaanse landen te veroveren.
De nieuwe Amerikaanse regering leek er allereerst op gebrand te zijn om een
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Koude Oorlog te ontketenen op het Westelijk halfrond. Dat betekende een politieke
zwenking van de eerste orde. Sinds de Cuba-crisis in 1962 hadden de Verenigde
Staten sterke nadruk gelegd op de economische ontwikkeling van Latijns-Amerika
en die regio niet gesitueerd in het kader van de Oost-Westverhoudingen. De nieuwe
koers wekte bevreemding in landen als Mexico, Venezuela en Brazilië, terwijl de
Westeuropese regeringen zich uiterst gereserveerd opstelden. Wat El Salvador zelf
betreft: de Verenigde Staten dienen in te zien, dat de positie van president Duarte
niet alleen afhangt van militaire krachtsverhoudingen, maar vooral van diens
vermogen om een einde te maken aan de veelvuldige moorden en om de orde in het
land te herstellen. De regering van El Salvador moet voorts haar economische en
politieke verplichtingen nakomen. De Verenigde Staten zouden de samenwerking
met Mexico en Venezuela moeten versterken, een samenwerking die uiteindelijk El
Salvador ten goede zou komen. Een Amerikaanse militaire interventie in El Salvador
zou de betrekkingen met die landen ernstige schade berokkenen.
Intussen is de regering-Reagan enigszins teruggekomen op haar hoogdravende
retoriek uit de beginperiode en zal ze zich op de duur misschien toch gematigder
opstellen jegens Latijns-Amerika. Desalniettemin bracht de crisis in El Salvador
enkele opvallende trekken van de buitenlandse politiek van president Reagan aan
het licht: een neiging om lokale conflicten te bezien in de context van de
Oost-Westbetrekkingen, een simplificatie van complexe politieke verschijnselen en
de overtuiging, dat terrorisme inherent is aan ‘links’. Dit alles kan consequenties
hebben voor de wijze waarop de regering-Reagan zal optreden tijdens wellicht
gevaarlijker crises in de toekomst.

Politieke oplossing
Voor hun steun aan de regerende junta in El Salvador hebben de regeringen van
Carter en Reagan drie argumenten aangevoerd: 1o de junta is de vertegenwoordiging
van het zowel door uiterst links als uiterst rechts bedreigde politieke midden; 2o de
junta streeft serieus naar sociale en economische hervormingen en 3o er is sprake
van een omvangrijke en directe Russische en Cubaanse inmenging in de interne
aangelegenheden van El Salvador. Een zorgvuldige analyse van de feiten toont echter
aan, dat met deze argumenten een volstrekt verkeerd beeld van de situatie wordt
opgehangen. Sinds zij in oktober 1979 aan de macht kwam is de junta alsmaar verder
naar rechts opgeschoven en vindt ze

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

244
naar alle waarschijnlijkheid thans een belangrijk deel van de bevolking tegenover
zich. De landhervorming beantwoordt geenszins aan de werkelijke behoefte van de
bevolking en is slechts bedoeld om de junta enige schijn van legitimiteit te geven.
Tenslotte zijn er geen bewijzen voor een Russische of Cubaanse coördinatie van het
verzet in El Salvador teneinde een communistische overname van heel
Midden-Amerika te bewerkstelligen. De Amerikaanse politiek met betrekking tot
het conflict in El Salvador is derhalve een in alle opzichten verkeerde politiek. El
Salvador is een klein land met gigantische politieke en sociale problemen, dat beter
verdient dan als een pion te worden gebruikt in een hernieuwde Koude Oorlog. Het
legitieme streven van de Salvadoriaanse bevolking naar sociale verandering mag
niet worden opgeofferd aan de dubieuze voordelen van de Amerikaanse
vastbeslotenheid om aan een vermeend Russisch en Cubaans expansionisme het
hoofd te bieden. Bovendien zullen maar weinig landen in Latijns-Amerika en
West-Europa bereid zijn de Verenigde Staten te steunen in hun pogingen om de junta
van El Salvador in het zadel te houden. Een grootscheepse inzet van diplomatieke
middelen ten behoeve van een dergelijk impopulair en repressief regime kan alleen
maar voortkomen uit een gebrekkige strategie, die op volledig verkeerde
uitgangspunten gefundeerd is. De politiek van de Verenigde Staten jegens zowel El
Salvador als heel Midden-Amerika zou in de eerste plaats gericht moeten zijn op het
zoeken naar duurzame oplossingen voor sociale en economische problemen; in de
tweede plaats op het tot stand brengen van minder hegemonistische interamerikaanse
verhoudingen; in de derde plaats op het bevorderen van democratische regeringen
en rechtvaardiger economische structuren; in de vierde plaats op de voorkeur voor
politieke in plaats van militaire oplossingen voor politieke problemen; en in de vijfde
en laatste plaats op het verhinderen of binnen de perken houden van Russische en
Cubaanse inmenging in de regio.
Om die Russische of Cubaanse inmenging in Midden-Amerika tegen te gaan
moeten de Verenigde Staten de vreedzame sociale veranderingen in deze regio
trachten te bevorderen. Zij zouden dit in El Salvador kunnen doen door verstandig
gebruik te maken van de economische en militaire hulp, zonder welke de junta immers
niet kan overleven. De junta heeft wel voor maart 1982 verkiezingen aangekondigd
maar de Verenigde Staten zouden hun invloed moeten aanwenden om deze
verkiezingen te vervroegen en ervoor te zorgen dat ze eerlijk verlopen. De mogelijke
daarmee verbonden voordelen zijn: de gematigde elementen in het oppositionele
Democratisch Revolutionair Front (FDR) zullen waarschijnlijk bereid zijn
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deel te nemen aan vrije verkiezingen onder internationaal toezicht, zodat een dialoog
kan worden gevoerd met een niet onbelangrijk deel van de oppositie; vervolgens
zullen echt vrije verkiezingen na een overwinning van de christen-democraten de
junta legitimeren of na een overwinning van de oppositie waarschijnlijk een
vreedzame overdracht van de macht mogelijk maken; tenslotte zou het koppelen van
de Amerikaanse economische en militaire hulp aan vrije verkiezingen een expliciete
aanwijzing inhouden van de voorkeur van de Verenigde Staten voor het herstel van
de democratie. De internationale steun voor deze politieke oplossing van het conflict
in El Salvador is bijzonder groot maar de Verenigde Staten kiezen nog steeds voor
de repressie door de junta en een militaire oplossing. Op lange termijn echter kan
het bedwingen van de binnenlandse onderdrukking door bevriende buitenlandse
regimes belangrijker zijn voor het behoud van de Westerse vrijheden dan het met
wapengeweld indammen van een Russische en Cubaanse invloed, die immers enkel
het gevolg is van juist diezelfde onderdrukking.
De verkiezing van een democratische regering is een essentiële voorwaarde voor
de totstandkoming van een meer rechtvaardige economische structuur in El Salvador.
Financiële en technische hulp van de Verenigde Staten en andere Westerse landen
kan deze noodzakelijke herstructurering van de economie bevorderen, vooral wanneer
zij expliciet wordt gegeven als een stimulans voor het houden van vrije verkiezingen
en een herstel van de democratie. O.i. is het potentieel voor een politieke oplossing
nog aanwezig maar het wordt dan wel de hoogste tijd dat de Verenigde Staten hun
verantwoordelijkheid beseffen en hun energie niet langer verbruiken in oefeningen
van anti-communistische hysterie. Een actieve rol van de Verenigde Staten bij het
vinden van een politieke oplossing zou tenslotte ook de ongerustheid van Mexico
wegnemen over de Amerikaanse inmenging in El Salvador. Een niet-hegemonistische
blijk van Amerikaans leiderschap schept nieuwe mogelijkheden om de grootste
knelpunten in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Mexico - immigratie,
handel en energie - tot beider tevredenheid op te lossen. Zodoende zouden de
Verenigde Staten veel goodwill kunnen winnen in Latijns-Amerika en de rest van
de Derde Wereld, terwijl de politiek van escalerende interventie en militaire
ondersteuning die nu door de regering-Reagan wordt gevolgd, de Verenigde Staten
ernstige schade berokkent.
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Angst voor revolutie
De Verenigde Staten zullen hoe dan ook een belangrijke rol blijven spelen in El
Salvador en Midden-Amerika. Er is echter een beslissend verschil tussen de
regering-Carter, die op de bescherming van de mensenrechten en het vinden van een
politieke oplossing de nadruk legde, en de regering-Reagan, die - althans voorlopig
- een militaire oplossing als het enig mogelijk antwoord op de revolutie ziet. Met
uitzondering van de Alliance for Progress is angst voor de revolutie steeds de leidraad
geweest van de Amerikaanse politiek jegens Latijns-Amerika: in hun afkeer van
politieke en sociale veranderingen steunden de Verenigde Staten onvoorwaardelijk
dictaturen en kleine economische elites. Door met deze traditie te breken en te pogen
een niet-communistisch model voor radicale veranderingen te ontwikkelen had de
regering-Carter een verstandige politiek jegens Latijns-Amerika gevoerd. De
regering-Reagan echter kan of wil het karakter van een revolutie niet onderkennen.
Zij plaatst alle problemen in de context van de Oost-Westverhouding en schijnt niet
te beseffen dat revoluties ook zonder het bestaan van de Sovjet-Unie en Cuba
plaatsvinden. In El Salvador is nu, naar het zich laat aanzien, een authentieke revolutie
aan de gang en de regering-Reagan meent nog steeds op dit complexe probleem te
kunnen antwoorden met het opleggen van een militaire oplossing. De Verenigde
Staten hebben echter niets op te leggen, maar kunnen alleen hulp bieden bij het vinden
van een oplossing. De situatie in El Salvador moet in beginsel door de Salvadorianen
zelf worden opgelost, wil het land niet het Afghanistan van de Verenigde Staten
worden.
De Verenigde Staten moeten in El Salvador sociale en economische veranderingen
helpen bewerkstelligen vóór het te laat is. Daartoe hebben zij nu de gelegenheid.
Ondanks alle terreur van het leger is er in El Salvador geen sprake van een verfoeilijke
dictatuur.
De huidige regering telt onder haar leden oprechte democraten, die naar diepgaande
verandering streven. In termen van sociaal-economische hervormingen gesproken,
heeft El Salvador niet eens een gematigde maar een radicale regering. Zij heeft de
economische elite van haar macht beroofd en onder meer de banken en de exportsector
genationaliseerd. Tussen Ungo, de leider van het Democratisch Revolutionair Front
(FDR), en president Duarte bestaat eigenlijk weinig verschil en beide mannen zouden,
als zij elkaar konden ontmoeten, het snel eens kunnen worden. Beiden zijn in hart
en nieren democraat en van goede wil, maar oefenen helaas weinig controle uit over
hun legers.
De politieke geschiedenis van de regering in El Salvador gedurende het
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afgelopen jaar is er een geweest van strijd door de burgerleden van de regering om
meer greep op de militairen te krijgen. De militairen nemen uiteindelijk alle
beslissingen en zijn sterk tegen snelle veranderingen gekant. Onder de regering-Carter
werd de positie van de burgerleden enigszins versterkt, maar de koers van de
regering-Reagan ondermijnt hun positie en drijft de regering opnieuw naar rechts.
Er zijn militairen op sleutelposten die afstand willen doen van hun macht, maar de
voortgezette wapenhulp en de loskoppeling daarvan door de regering-Reagan van
de behartiging van de mensenrechten maakt de kans klein dat die militairen dat ook
werkelijk zullen doen.
De Middenamerikanen moeten hun problemen zelf oplossen, daarbij gesteund
door economische hulp van de Verenigde Staten. Zolang echter de regering-Reagan
haar huidige koers blijft volgen kan men nauwelijks optimistisch zijn over de
toekomst. Helaas wijst niets erop, dat de regering-Reagan op korte termijn haar
standpunten zal wijzigen.

Guatemala
Nu de verkiezingen van maart 1982 in Guatemala naderen, nemen de
guerrilla-activiteiten toe. De guerrilla's van de linkervleugel - tien jaar geleden geheel
verdwenen - waren in staat terug te keren om drie redenen: het radicalisme van de
R.K. kerk, het vermogen van de guerrilla's om de Indianen te mobiliseren, en de
onvermijdelijke weerslag van gebeurtenissen elders in Midden-Amerika. Van de vier
linkse guerrillagroeperingen in Guatemala hebben de guerrilla's van de armen en de
organisatie van gewapende burgers de grootste aanhang onder de Indianen. Alhoewel
Amerikaanse functionarissen hopen op een politieke oplossing rond de verkiezingen
van maart 1982, kan men moeilijk aannemen dat de situatie in Guatemala in de
komende maanden zodanig zou kunnen veranderen dat verkiezingen ook maar
enigszins geloofwaardig zullen zijn. De meest linkse groeperingen zagen na het
bedrog van 1974 ervan af om verkiezingen als een politiek wapen te beschouwen.
De moorden op vakbonds- en boerenleiders hebben populaire organisaties gedwongen
ondergronds te gaan. Nu het politieke centrum feitelijk verdwenen is, zullen de
verkiezingen zeer waarschijnlijk uitlopen op weer een greep naar de macht van rechts.
Men rekent naast Lucas, Maria Sandoval Alarcón, hoofd van de rechtse nationale
bevrijdingsbeweging (MLN) en Arana - om zijn krachtige onderdrukking van de
linksen bijgenaamd ‘de jakhals’ - tot de kanshebbers.
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De werkelijke test voor het Midden-Amerika-beleid van de regering-Reagan zal
Guatemala zijn en niet El Salvador. In tegenstelling met El Salvador, waar de
betrokkenheid van de regerende junta op het gebied van democratie en sociale
hervorming blijkt, is de militaire dictatuur in Guatemala onvermurwbaar in haar
verzet tegen hervorming. Mag Washington nog zo gevoelig zijn voor Guatemala's
anti-communisme, het kan zich niet permitteren de wrede onderdrukking te negeren.
Voor de Verenigde Staten is communistische inmenging van buitenaf geen excuus
voor inmenging in Guatemala. In tegenstelling met recente beweringen van het
Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, werden de rebellen in Guatemala
niet gecreëerd door Cubaanse agenten, noch dagen zij de Verenigde Staten uit. De
enige manier waarop de regering-Reagan herhaling van fouten uit het verleden kan
vermijden is te laten zien dat zij zich verzet tegen het door het regime gesteunde
terrorisme. De Verenigde Staten zullen slechts stabiliteit op lange termijn in
Guatemala bereiken, als zij van de thans regerende groepering in Guatemala
concessies van betekenis kunnen afdwingen. De regering in Washington zou haar
plannen betreffende militaire bijstand moeten laten varen. Door voor onbepaalde tijd
de militaire toevoer af te snijden, kan het leger er wellicht toe worden gebracht zijn
reactionaire beleid te herzien. Communistische inmenging zou diplomatiek en niet
militair bestreden moeten worden. De regerende groeperingen weten best dat zij zich
tot niemand anders kunnen wenden, mochten zij een conservatieve Amerikaanse
regering van zich vervreemden. Voor de keuze gesteld tussen een confrontatie met
vijandig gezinde Verenigde Staten en het invoeren van hervormingen, zouden de
leiders in Guatemala - weliswaar met tegenzin - het laatste kunnen accepteren. De
huidige impasse is een bewijs van het falen van het Amerikaanse beleid in het verleden
en een teken van de bijziendheid van de Verenigde Staten in Midden-Amerika. De
Verenigde Staten zouden een consequent beleid moeten bepalen in plaats van - vaak
te laat - te reageren op noodtoestanden. In Guatemala is verandering onvermijdelijk.
De kwestie is echter niet hoe die verandering te voorkomen, maar wel hoe ze te
begeleiden. Het probleem is dat het voor de Verenigde Staten wel eens te laat zou
kunnen zijn om daarin een constructieve rol te spelen.
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Seamus Heaney
Een apologie voor het dichten
Hugo Roeffaers
De discussies over literatuur en engagement zijn de laatste jaren wat geluwd.
Uit het publieke debat zijn ze verhuisd naar gespecialiseerde seminaries. De
explosieve term ‘engagement’ moest hierbij de plaats ruimen voor de neutrale
vraag naar de ‘wisselwerking tussen literatuur en de overige maatschappelijke
verschijnselen’. Opvallend is dat ook in het heetst van de controverse de poëzie
wat buiten schot is gebleven, want de kritiek richtte zich vooral op de roman
en het theater.
Een interessant voorbeeld van de mogelijke bijdrage van de poëzie tot het debat is
in de Engelse literaire wereld het ietwat marginaal gebleven tijdschrift Stand, en
sprekend is ook de titel die de hoofdredacteur Jon Silkin gaf aan een anthologie van
geëngageerde poëzie: Poetry of the committed individual. De manier waarop de
middenterm door de buitentermen in labiel evenwicht wordt gehouden, lijkt te
suggereren dat poëzie slechts indirect geëngageerd kan zijn en dan nog wel via het
individu. Het blijft daarbij erg vaag waarop dit engagement, deze betrokkenheid
eigenlijk slaat.
Een zekere objectiviteit gebiedt ons de term engagement met evenveel recht aan
te wenden voor een betrokkenheid op de politieke en sociale actualiteit als voor een
begaan zijn met die ervaringsgebieden die juist door die actualiteit worden verdrongen.
In het geval van de Noordierse dichter Seamus Heaney wordt dit dilemma heel scherp
gesteld. De politieke en sociale toestand dwingt hem tot een directe stellingname.
Vanuit dit oogpunt kan zijn verhuis naar het rustieke Wicklow in de Ierse Republiek
alleen maar op een vlucht lijken. Welke apologie hij voor zijn poëzie dan nog kan
aanvoeren, zouden we aan de hand van enkele gedichten willen verduidelijken.
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Seamus Heaney (o1939)
‘Ik ben geboren op een boerderij in County Derry in 1939. Mijn opleiding kreeg ik
in St Columb's College, Derry en Queen's University, Belfast. Ik begon te schrijven
toen ik begon les te geven. Ik veronderstel dat ik op een dood punt zat en dat ik in
de gedichten de balans begon op te maken’1.
In dit beknopt curriculum lijkt elk woord afgewogen om onderliggende
tegenstellingen in de hand te houden: een landelijke plek in het geïndustrialiseerde
Ulster, ‘Derry’ een naam als een tijdbom, de katholieke sfeer van een provinciale
school en de academische erfenis van het Verenigd Koninkrijk. In dit deel van de
wereld legt de etymologie van plaatsnamen en eigennamen oeroude wortels bloot:
‘Onze boerderij heette Mossbawn. Moss (veen), een Schots woord, waarschijnlijk
door de Planters naar Ulster gebracht... en bawn, de naam die de Engelse kolonisten
aan hun versterkte boerderijen gaven, maar zoals wij het uitspraken betekent het in
Gaelic “wit”. In de lettergrepen van mijn huis zie ik een metafoor voor de gespleten
cultuur van Ulster’2. De taal zelf verraadt een dubbele oorsprong die Heaney ook
herkent in de vorming van zijn literaire smaak. Er zijn de mythen, legenden en
volksverhalen die hun neerslag vonden in Ierse volksliederen en rijmpjes en spontaan
worden eigen gemaakt en daarnaast de literaire taal, de beschaafde uiting van de
klassieke canon van de Engelse poëzie, ‘een soort opgedrongen voeding’3.
De titel van Heaney's eerste bundel Death of a Naturalist (1966) verraadt een
keerpunt: weg van het naturalisme. In Door into the Dark (1969) voert hij de lokale
gebruiken op tot een exemplarische ritus. Wintering Out (1972) biedt de lezer een
mythologisch landschap ontdaan van zijn particuliere gebondenheid aan tijd, plaats
en individu. De achtergrond voor North (1975) wordt gevormd door de sectaire
tegenstellingen in Ulster, de actualiteit daarvan wordt echter getemperd in het licht
van Ierlands verleden. Zijn jongste bundel Fieldwork (1979) verwoordt de spanning
tussen het dagelijks geweld

1
2
3

G. Summerfield (ed.), Worlds. Seven modern poets, Penguin, 1979, p. 92.
S. Heaney, Preoccupations, Faber, Londen, 1980, p. 35.
Idem, p. 26.
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dat het leven in zijn ban houdt en Heaney's plaats als dichter.
In de eerste bundels zijn sporen te herkennen van Ierse dichters die Heaney als
zijn leermeesters beschouwt: Patrick Kavanagh en John Montague. De taal van zijn
latere bundels heeft de verfijning ondergaan van zijn grote voorbeelden: G.M. Hopkins
en Robert Lowell. Heaney's eigen poëtische stem tussen de Ulster Poets werd van
meet af aan erkend en met prijzen gehonoreerd. Samen met Ted Hughes en Philip
Larkin behoort hij nu zelf tot de semi-officiële canon van de hedendaagse Britse
Poëzie.
In het begin van de jaren zeventig gaf Heaney zijn job als lecturer in English at
Queen's op en verhuisde naar Glanmore in County Wicklow (Eire), ‘vastbesloten de
poëtische praxis meer centraal te stellen in mijn leven’4. Zijn verblijf Berkeley
(Californië) als Poet in Residence is hiervan een bevestiging. Sindsdien heeft niet
alleen de poëzie zijn aandacht opgeëist, hij geraakte ook meer en meer bekend door
zijn lezingen, boekbesprekingen en kritieken. Een uitgebreide keuze daarvan vindt
men gebundeld in Preoccupations (1980). Zijn werk wordt uitgegeven door Faber
and Faber, Londen.

Delven in het verleden
Engament en betrokkenheid lijken voor de dichter Heaney in de eerste plaats te
bestaan in een zich bekennen tot zijn afkomst, en meer in het bijzonder in het
affirmeren van de continuïteit tussen zijn dichterlijke toeleg en de arbeid die het
leven van vroegere generaties vorm gaf. In dit opzicht staat het gedicht Digging als
een soort programmaverklaring aan het begin van zijn eerste bundel.

Digging
Between my finger and my thumb
The squat pen rests; snug as a gun.
Under my window, a clean rasping sound
When the spade sinks into gravelly ground:
My father, digging. I look down

4

Idem, p. 13.
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Till his straining rump among the flowerbeds
Bends low, comes up twenty years away
Stooping in rhythm through potato drills
Where he was digging.
The coarse boot nestled on the lug, the shaft
Against the inside knee was levered firmly.
He rooted out tall tops, buried the bright edge deep
To scatter new potatoes that we picked
Loving their cool hardness in our hands.
By God, the old man could handle a spade.
Just like his old man.
My grandfather cut more turf in a day
Than any other man on Toner's bog.
Once I carried him milk in a bottle
Corked sloppily with paper. He straightened up
To drink it, then fell to right away
Nicking and slicing neatly, heaving sods
Over his shoulder, going down and down
For the good turf. Digging.
The cold smell of potato mould, the squelch and slap
Of soggy peat, the curt cuts of an edge
Through living roots awaken in my head.
But I've no spade to follow men like them.
Between my finger and my thumb
The squat pen rests.
I'll dig with it.

Spitten
Tussen mijn vinger en mijn duim
Rust de plompe pen; knus als een geweer.
Onder mijn raam, een helder schurend geluid
Als de spade in de kiezelige grond zinkt:
Mijn vader, aan het spitten. Ik kijk neer
Tot zijn gespannen romp tussen de bloembedden
Diep neerbuigt, recht komt twintig jaar geleden
Zich ritmisch buigend over aardappelbedden
Waar hij aan het spitten was.
Met de ruwe laars genesteld op de bladrand, zat de schacht
Tegen de binnenkant van zijn knie in een vaste greep.
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Hij ontwortelde doorgeschoten toppen, groef het glanzende blad diep in
Om jonge aardappelen op te scharren, die wij raapten.
Wij hielden van hun koude gladheid in onze handen.
Verdomd, de ouwe man wist met een spade om te gaan.
Juist zoals zijn ouwe man.
Mijn grootvader stak meer turf in één dag
Dan welke man ook in Toners veen.
Eens bracht ik hem melk in een fles
Slordig gekurkt met papier. Hij kwam overeind
En dronk, dan ging hij weer aan de slag
Netjes de schellen afstekend, zoden heffend
Over zijn schouder, dieper en dieper gravend
Naar de goede turf. Spittend.
De koude geur van aardappelschimmel, het plenzend geplof
Van zompige turf, de bitse kerven van een snede
Door levende wortels ontwaken in mijn hoofd.
Maar ik heb geen spade om mensen van hun slag te volgen.
Tussen mijn vinger en mijn duim
Rust de plompe pen.
Ik zal ermee spitten.

De structuur van het gedicht met zijn afwisseling van langere en kortere strofen volgt
de verschuivingen in de drie generaties. Digging is het sleutelwoord dat de generaties
met elkaar verbindt. De detailopname in de openingsverzen doet wat karikaturaal
(squat) en zelfs grotesk (snug) aan. De lezer wordt meteen op zijn hoede gesteld
tegen een al te idyllische lezing van het verleden. Ofschoon het gedicht zich invoegt
in het pastorale genre, geeft de dichter toch nergens toe aan een dromerige fantasie.
Integendeel, in plaats van hem te doen insluimeren, schudt de herinnering hem
wakker. De harmonie van arbeid en leven, zo treffend aangebracht in de beschrijving
van het lichaam dat de vorm aanneemt van het werk, maakt de dichter bewust van
zijn schrijven als handarbeid en tevens als een levensopgave. Het delven in het
verleden legt niet alleen een stuk persoonlijke familiegeschiedenis bloot, maar ook
de levenspatronen van een niet geïndustrialiseerde volksgemeenschap.
Hetzelfde doet het gedicht The Forge. Op het eerste gezicht lijkt het de verwoording
van een nostalgische jeugdherinnering. De sonnetvorm, het afgemeten taalgebruik
en de spaarzame beelden staan er echter borg voor dat de verbeelding niet op hol
slaat.
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The Forge
All I know is a door into the dark.
Outside, old axles and iron hoops rusting;
Inside, the hammered anvil's short-pitched ring,
The unpredictable fantail of sparks
Or hiss when a new shoe toughens in water.
The anvil must be somewhere in the centre,
Horned as a unicorn, at one end square,
Set there immovable: an altar
Where he expends himself in shape and music.
Sometimes, leather-aproned, hairs in his nose,
He leans out on the jamb, recalls a clatter
Of hoofs where traffic is flashing in rows;
Then grunts and goes in, with a slam and flick
To beat real iron out, to work the bellows.

De Smidse
Al wat me bijblijft is een deur naar het donker.
Buiten, ouwe assen en roestende ijzeren hoepels:
Binnen, van het behamerde aanbeeld de hooggespannen toon,
De onvoorspelbare pauwestaart van vonken
Of een sissen wanneer een nieuw hoefijzer hardt in water.
Het aanbeeld moet ergens in het midden staan,
Gehoornd als een eenhoorn, aan één kant vierkant,
Daar onbeweeglijk geplant: een altaar
Waar hij zich uitlevert in vorm en klank.
Soms, in zijn leren voorschoot, haar in de neus,
Leunt hij naar buiten tegen de deurstijl, herinnert zich een gekletter
Van hoeven waar nu verkeer in rijen voorbijflitst;
Dan gromt hij en gaat naar binnen, met 'n slag en 'n ruk
Om echt ijzer te beslaan, de blaasbalgen te trekken.

De verheerlijking van het landelijke ambacht wordt in dit gedicht ook op het
poëtisch-technische vlak geëvenaard. De afwisseling van visuele en auditieve
impressies rond het structureel centrale vers negen: ‘in vorm en klank’, getuigt immers
van vakmanschap. Het gedicht wordt beheerst door het centrale beeld van het
aanbeeld, semantisch verrijkt door de vergelijking met de eenhoorn (connotatie van
‘iets uitzonderlijks en mysterieus’) en verder met een altaar (ritus van het offer).
Smeden getuigt van een uniek vakmanschap waarin de zin van het leven zelf wordt
uitgebeeld. In de slotverzen zinspeelt de dichter op de levensechte (real) waarden
(work) die het verleden ons aanreikt. Het visuele beeld van de rustende
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smid biedt geen plaats voor gemoraliseer, maar maakt de lezer wel bewust van de
kunstmatige wereld waarin hij vertoeft.
In een commentaar op de bundel waaruit dit gedicht genomen is, schrijft Heaney:
‘Toen ik mijn tweede bundel Door into the Dark noemde, wilde ik daarmee verwijzen
naar de opvatting dat poëzie een soort toegang is naar het begraven leven van de
gevoelens of een uitgang ervoor. Woorden zelf zijn deuren: Janus is in zekere zin
hun god, terugkijkend op een vertakking van wortels en associaties en vooruitziend
naar een verheldering van zin en betekenis’1.

Onverlost en verlost verleden
Uit de voorgaande gedichten blijkt inderdaad dat het heden voor Heaney geen eindpunt
is, maar een keerpunt. Het verleden grijpt reeds vooruit naar de toekomst. Toch is
het verleden niet zondermeer levengevend, het bevat ook een brok onverlost leven
dat geen toekomst meer biedt. Het gedicht Limbo bijvoorbeeld voert de lezer terug
naar een moreel en godsdienstig gesanctioneerd wereldbeeld, dat voor de mens
volkomen uitzichtloos is.

Limbo
Fishermen at Ballyshannon
Netted an infant last night
Along with the salmon.
An illegitimate spawning,
A small one thrown back
To the waters. But I'm sure
As she stood in the shallows
Ducking him tenderly
Till the frozen knobs of her wrists
Were dead as the gravel,
He was a minnow with hooks
Tearing her open.
She waded in under
The sign of her cross.

Limbus
Vissers in Ballyshannon
Vingen een zuigeling vorige nacht
Samen met de zalm.
Een onwettig gebroed,
Ondermaats, teruggeworpen
In het water. Maar ik weet zeker dat
Toen ze in de poelen stond
En hem zachtjes onderdompelde
1

Seamus Heaney, Preoccupations, London, 1980, p. 52.
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Tot de bevrozen knobbels van 'r polsen
Doods waren als keien,
Hij een stekelbaars was met haken
Die haar openkerfden.
Zij waadde in onder
Het teken van het kruis.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

256

[Vervolg Limbo]
He was hauled in with the fish.
Now limbo will be
A cold glitter of souls
Through some far briny zone.
Even Christ's palms, unhealed,
Smart and cannot fish there.

[Vervolg Limbus]
Hij werd opgehaald samen met de vis.
Nu zal de limbus zijn
Een koude schittering van zielen
Door een ver zilt watervlak.
Zelfs Christus' palmen, ongeheeld,
Schrijnen en kunnen er niet vissen.

De kortregelige en ritmische kwatrijnen verlenen dit gedicht de sfeer van een ballade.
Heaney schijnt vooral in zijn bundel Wintering Out een voorkeur te hebben voor
deze bondige strofevorm met zijn afwisselend ritme van twee en drie klemtonen,
waarbij assonanties en alliteraties regel na regel accentueren. Hijzelf karakteriseert
een stijl waarin de detailstructuur van het weefsel het haalt op het patroon, als
‘vrouwelijk’. Een ander kenmerk van deze stijl, dat wij ook terugvinden in dit gedicht,
is zijn evocatieve eerder dan expressieve kracht2. Uitzonderlijk geslaagd in dit gedicht
is de verwevenheid van het dagelijkse en het godsdienstige leven, in de hand gewerkt
door de geladen symboliek van het vissen.
Cana Revisited biedt de lezer een beeld van verlost leven. Niet het verleden op
zichzelf bevat die verlossing, maar het heden in de mate dat wij daarin het verleden
opnieuw gestalte geven.

Cana Revisited
No round-shouldered pitchers here, no stewards
To supervise consumption or supplies
And water locked behind the taps implies
No expectation of miraculous words.
But in the bone-hooped womb, rising like yeast,
Virtue intact is waiting to be shown,
The consecration wondrous (being their own)
As when the water reddened at the feast.

Terugkeer naar Kana
Geen rond-geschouderde kruiken hier, geen dienaars
Om toezicht te houden op verbruik en toevoer

2

Preoccupations, p. 88.
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En water achter kranen gesloten roept
Geen verwachting op naar miraculeuze woorden.
Maar in de gespannen hoepel-schoot, rijzend als gist,
Wacht ongeschonden deugd om zich te tonen,
De consecratie wonderlijk (zij zijn het zelf)
Zoals toen water rood werd op het feest.

De negaties in de eerste strofe maken duidelijk dat de vormen en gebruiken van het
heden zo goed als geen aansluiting meer bieden met het symbool-geladen verleden.
En toch is het ons mensen gegeven in deze wereld zelf een symbool te worden van
scheppend leven en zo de continuïteit met het verleden te herstellen.

Ontdekking van eigen identiteit
De aangehaalde voorbeelden tonen ons een poëzie die aansluiting zoekt bij het
verleden. De ambiguïteit van dit verleden stelt de nu levende dichter voor een
ongehoorde verantwoordelijkheid. Hij weet zich geroepen om het verleden opnieuw
vruchtbaar te maken voor het heden. In heelwat gedichten reflecteert Heaney op zijn
opdracht om als dichter een levende schakel te zijn tussen verleden en toekomst. Uit
het volk genomen en toch niet van het volk, gevormd door de zeden en gewoonten
van dit volk, ontdekt hij in de poëzie een vrijbrief die het hem mogelijk maakt
onbelemmerd zijn weg te gaan. Het gedicht Freedman uit de bundel North roept
deze ontdekking op als een moment van bevrijding.

Freedman
Indeed, slavery comes nearest to its justification in the early Roman
Empire: for a man from a ‘backward’ race might be brought within the
pale of civilization, educated and trained in a craft or a profession, and
turned into a useful member of society.
R.H. Barrow: The Romans
Subjugated yearly under arches,
Manumitted by parchments and degrees,
My murex was the purple dye of lents
On calendars all fast and abstinence.
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‘Memento homo quia pulvis es.’
I would kneel to be impressed by ashes,
A silk friction, a light stipple of dust I was under that thumb too like all my caste.
One of the earth-starred denizens, indelibly,
I sought the mark in vain on the groomed optimi:
Their estimating, census-taking eyes
Fastened on my mouldy brow like lampreys.
The poetry arrived in that city I would abjure all cant and self-pity And poetry wiped my brow and sped me.
Now they will say I bite the hand that fed me.

De Vrijgelatene
Slavernij komt inderdaad het dichtst bij haar rechtvaardiging in het vroege
Romeinse Rijk: want iemand van een ‘achterlijk’ ras kon daardoor
binnengevoerd worden in het rijk der beschaving, opgeleid en getraind in
een vak of beroep, en zo omgevormd worden tot een bruikbaar lid van de
maatschappij.
R.H. Barrow: The Romans
Onderworpen jaarlijks onder bogen,
Vrijgelaten door perkamenten en graden,
Mijn kleurstof was het purper van de vasten
Kalenders vol kwatertemper en onthouding.
‘Memento homo quia pulvis es.’
Ik knielde om met asse te worden gemerkt,
Een zijden beroering, een licht stipje stof Ik zat ook onder die duim zoals allen van mijn soort.
Een van de zwamachtige ingezetenen, onuitroeibaar,
Zocht ik dat waarmerk tevergeefs op de keurige vooraanstaanden:
Hun monsterende, keurende ogen
Kleefden aan mijn schimmelig voorhoofd als negenogen.
Toen kwam de poëzie naar die stad Ik ging alle geteem en zelfmedelijden afzweren En de poëzie wiste mijn voorhoofd af en gaf mij spoed.
Nu zullen ze zeggen dat ik de hand bijt die mij heeft gevoed.

Het citaat bovenaan biedt de lezer de basismetafoor van het gedicht: de tegenstelling
meester-slaaf, waarbij de slaaf in Hegeliaanse zin alleen maar leeft vanuit de begeerte
te worden als zijn spiegelbeeld. De onvrije situatie
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lokaliseert zich voor de dichter in zijn schooljaren. De gelatiniseerde woordvormen
in de eerste strofe bewerken haast ongemerkt de verschuiving van een Romeinse
(lees Britse) naar een Roomse (lees Ierse) context. Het is uiteindelijk de poëzie die
de slaaf vrijkoopt, zij schenkt hem een nieuw zelfbewustzijn en een nieuw elan. Deze
nieuwe geboorte drukt zich uit in het poëtisch idioom van de laatste strofe, waar de
eenlettergrepige en huiselijke woorden schril afsteken tegen de gemaniëreerde stijl
van de vorige strofen.
In een sonnet uit zijn laatste bundel Field Work biedt Heaney ons een terugblik
op de weg die de poëzie voor hem openlegde. Heaney is intussen verhuisd naar
Glanmore in de Ierse Republiek om naar zijn eigen zeggen zich uitsluitend te kunnen
wijden aan de poëzie. Deze exclusieve keuze verantwoordt hij in dit gedicht, dat als
zijn poëtisch manifest kan gelden.

Glanmore Sonnets
Sensings, mountings form the hiding places,
Words entering almost the sense of touch
Ferreting themselves out of their dark hutch ‘These things are not secrets but mysteries,’
Oisin Kelly told me years ago
In Belfast, hankering after stone
That connived with the chisel, as if the grain
Remembered what the mallet tapped to know.
Then I landed in the hedge-school of Glanmore
And from the backs of ditches hoped to raise
A voice caught back off slug-horn and slow chanter
That might continue, hold, dispel, appease:
Vowels ploughed into other, opened ground,
Each verse returning like the plough turned round.

Glanmore Sonnetten
Gevoelens, stuwingen uit de schuilplaatsen,
Woorden haast in het bereik van de tastzin
Wrongen zich uit hun donkere krocht ‘Deze dingen zijn geen geheimen maar mysteries’,
Zei me Oisin Kelly lang geleden
In Belfast, op zoek naar steen
Die met zijn beitel zou samenspannen, alsof de aders
Zich herinnerden wat de hamer a kloppend wilde vernemen.
Toen belandde ik op de haagschool in Glanmore
En vanuit diepe grachten hoopte ik
Een stem te verheffen gegrepen uit trage hoorn en lome pijp
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Die zou kunnen verder geven, bewaren, uiteendrijven en bedaren:
Klinkers in elkaar geploegd, opengelegde grond,
Elk vers kerend, zoals een ploeg wordt gewend.

Het vakmanschap van Oisin Kelly, een beeldhouwer, biedt Heaney een sleutel tot
het verstaan van zijn poëtische arbeid: ‘Bij het dichten is een dichter betrokken in
een tweevoudig proces: maken en ontdekken.... Een dichter begint met toeleg op het
vak, met aspiraties die hoofdzakelijk met het maken van doen hebben’3. Elders noemt
Heaney dit een ‘mannelijke stijl’, waarbij de poëtische praktijk bestaat in een ‘bewust
bedwingen en controleren van het materiaal, een werk van vormgeving’4. Maar
tegelijkertijd is de poëzie ook een ontdekken; hiervoor is geen vakkennis toereikend,
het is een soort kunde ‘zoals de waterwichelaar en de ongeschoolde muzikant, mensen
wier polsen en vingers krachten ontvangen en de betekenis ervan ontcijferen’5.
Bij het keerpunt van het sonnet ontwaakt de dichter uit zijn reflectie en toetst hij
zijn poëtische praktijk hier en nu. Zijn taak is zich in dienst te stellen van de taal,
een eigen stem te vinden die de tegenstellingen erkent en de spanningen uithoudt.
Dichten is zich invoegen in een arbeidsproces dat de mens niet langer vervreemdt
van zijn natuurlijke aanleg. Het vormeloze materiaal waaruit de poëzie ontgonnen
wordt is als de grond die wordt beploegd (de dubbele betekenis van het latijnse
versus, waaraan ‘vers’ is ontleend, werkt de analogie in de hand)6.
Toch wordt deze functie van de poëzie niet als een zekerheid geponeerd, maar als
een hoop verwoord. Poëzie mist blijkbaar de trefzekerheid van de vakkennis, maar
bezit wel de vindingrijkheid die gepaard gaat met kundigheid en natuurlijke aanleg.
In vroegere tijden verbeeldden de volkse liedjeszanger (The Last Mummer) en de
waterwichelaar (The Diviner) deze volksverbondenheid en het contact met de
onaangeboorde levenskrachten: ‘Hun elegantie en gratie te leren op de
tussenverdieping, halverwege de kelders van het zelf en de pleinen van de wereld
errond, is geweest en zal mijn streven zijn zolang ik verderga met schrijven’7.

3
4
5
6
7

Jeremy Robson (ed.), Modern Poets in Focus, 2, London, 1973, p. 101.
Preoccupations, p. 88.
Modern Poets in Focus, p. 102.
Preoccupations, p. 65.
Modern Poets in Focus, p. 102.
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In naam van zijn volk
Het is alsof Heaney eerst zekerheid wilde hebben van de draagkracht van zijn eigen
stem, voordat hij ze op de woelige pleinen van zijn geboorteland liet weerklinken.
Alvorens in naam van zijn volk te spreken, wenste hij de wortels te beproeven die
hem met dit volk verbinden. Zijn eerste politiek geladen gedichten zijn dan ook
historisch geïnspireerd. Requiem for the Croppies bijvoorbeeld roept de herinnering
op aan de mislukte boerenopstand van 1798. De spreekstem is een boventijdelijk
‘wij’, dat verleden en heden, het lot van het volk en dat van de dichter met elkaar
verbindt.

Requiem for the Croppies
The pockets of our great coats full of barley No kitchens on the run, no striking camp We moved quick and sudden in our own country.
The priest lay behind ditches with the tramp.
A people, hardly marching - on the hike We found new tactics happening each day:
We'd cut through reins and rider with the pike
And stampede cattle into infantry,
Then retreat through hedges where cavalry must be thrown.
Until, on Vinegar Hill, the fatal conclave.
Terraced thousands died, shaking scythes at cannon.
The hillside blushed, soaked in our broken wave.
They buried us without shroud or coffin
And in August the barley grew up out of the grave.

Requiem voor de rebellen
De zakken van onze mantels vol gerst Geen veldkeukens, geen legerkamp Wij bewogen ons snel en snedig in ons eigen land.
De pastoor lag achter de grachten met de vagebond.
Een volk, nauwelijks op mars - maar op trek Vonden we een nieuwe tactiek voor elke dag:
We regen paard en ruiter aan de hooivork
En joegen het vee op als infanterie,
Dan volgde de terugtocht door hagen waar de cavalerie over viel.
Totdat, bij Vinegar Hill, het fatale conclaaf.
Samengedreven stierven duizenden, zeisen naar de kanonnen
geheven.
De heuvel kleurde, zoog onze gebroken golf op.
Zij begroeven ons zonder doodskleed of kist
En in augustus schoot gerst op uit het graf.
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De dakvormige structuur van het sonnet onderlijnt het ritme van de ‘gebroken
golfslag’: de aanzwellende opstand gevolgd door de brutale onderdrukking. De vijand
krijgt geen individuele trekken, maar de tegenstellingen mars versus trek, ruiters
versus hooivork, cavalerie versus vee, kanonnen versus zeisen, roepen de fatale
confrontatie op van twee krachten, die de gebondenheid aan plaats en tijd overstijgt.
Het beeld van de gerst - het viaticum van de rebellen - verleent aan dit samentreffen
(conclaaf) een sacrale en boventijdelijke dimensie. ‘Het gedicht begint en eindigt
met een beeld van de verrijzenis, geïnspireerd door het feit dat enkele tijd nadat de
rebellen in een massagraf waren begraven, uit dit graf jonge gerst opschoot die
ontkiemde uit de gerstkorrels die de rebellen als proviand in hun zakken meedroegen’8.
Het gedicht werd geschreven in 1966, het vijftigste herdenkingsjaar van de Easter
Rising. Naar Heaney's eigen zeggen verwijst het impliciet naar het feit dat in het
vrijheidsjaar 1798 het zaad gezaaid werd voor de Paasopstand van 1916. Profetisch
wordt dit gedicht als men beseft dat enkele maanden na het verschijnen ervan in de
bundel Door into the Dark in 1969, dezelfde bloedige confrontatie opnieuw een
aanvang nam.

Mythisch bewustzijn
Requiem for the Croppies is een keerpunt in Heaney's poëtisch bewustzijn: ‘Van dat
ogenblik af deed er zich een verschuiving voor in de opgave die de poëzie aan mij
stelde, in plaats van louter verbale beelden te smeden, werd poëzie een zoeken naar
beelden en symbolen die beantwoorden aan ons menselijk lot’9. De nieuwe poëtische
expressie waarbij de taal de ervaring fysiek tastbaar en psychisch voelbaar maakt,
herkent men in het gedicht Act of Union uit de bundel North. De titel verwijst naar
de inlijving in 1800 van Ierland bij het Verenigd Koninkrijk. In twee sonnetten die
elkaars spiegelbeeld vormen, worden verleden en heden op elkaar geënt. Het hele
gedicht wordt gedragen door een, reeds in de titel gesuggereerde metafoor: het
bedrieglijke spel van seksuele verleiding en verovering en de groei van de
opgedrongen vrucht in de moederschoot.

8
9

Preoccupations, p. 56.
Preoccupations, p. 56.
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I
Act of Union
To-night, a first movement, a pulse,
As if the rain in bogland gathered head
To slip and flood: a bog-burst,
A gash breaking open the ferny bed.
Your back is a firm line of eastern coast
And arms and legs are thrown
Beyond your gradual hills. I caress
The heaving province where our past has grown.
I am the tall kingdom over your shoulder
That you wold neither cajole nor ignore.
Conquest is a lie. I grow older
Conceding your half-independent shore
Within whose borders now my legacy
Culminates inexorably.

II
And I am still imperially
Male, leaving you with the pain,
The rending process in the colony,
The battering ram, the boom burst from within.
The act sprouted an obstinate fifth column
Whose stance is growing unilateral.
His heart beneath your heart is a wardrum
Mustering force. His parasitical
And ignorant little fists already
Beat at your borders and I know they're cocked
At me across the water. No treaty
I foresee will salve completely your tracked
And stretchmarked body, the big pain
That leaves you raw, like opened ground, again.

De Vereniging
I
Vannacht, een lichte rilling, een polsslag,
Alsof de regen in het veen samenstroomde
Tot slib en vloed: een barst in het veen,
Een snede die het varenbed openrijt.
Je rug is een strakke lijn van oostkust
En armen en benen gestrengeld
Over uw glooiende heuvelen. Ik streel
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De deinende provincie waar ons verleden gegroeid is.
Ik ben het grote koninkrijk over je schouder
Dat jij niet wenst te vleien noch te miskennen.
Verovering is een leugen. Ouder wordend
Erken ik jouw half-ontvoogde kust
Binnen wier grenzen mijn erfenis nu
Overbiddelijk aanwast.

II
En ik ben nog steeds vorstelijk
Mannelijk, jou achterlatend met de pijn,
Het verscheurend gebeuren in de kolonie,
Het beukende ram, de bonkende barst van binnenin.
De daad bracht een koppige vijfde kolonne voort
Wier aanwezigheid eenzijdig aanwast.
Zijn hart onder het jouwe is een oorlogstrom
Die krachten monstert. Zijn parasiete
En onwetende vuistjes kloppen reeds
Aan jouw grenzen. Ik weet dat ze
Tegen mij staan geheven van over het water. Van geen verdrag verwac
Dat het jouw afgejakkerd en gestriemd
Lichaam geheel zal helen, de hevige pijn
Die jou rauw achterlaat, als opengereten grond, weer eens.

Opvallend in dit gedicht is Heaney's technisch meesterschap in het samensmeden
van uiteenlopende beelden (geografische, politieke, lichamelijke) rond een centraal
gebeuren. De eenheid is gewaarborgd doordat de fatale verhouding gezien wordt
vanuit het dominerende standpunt van de ikfiguur. Naast de diversiteit van beelden,
is er een uiteenlopende scala van gevoelens en gemoedsstemmingen (opgewondenheid,
tederheid, saamhorigheid, bedreiging, onzekerheid, angst, onrust, wrevel en afkeer)
die tijdelijk bezworen worden door een bekentenis van schuld (r. 11) en wroeging
(r. 25-28). Door afstand te nemen van de dagelijkse actualiteit slaagt Heaney erin de
confrontatie waartoe twee naties door hun geografische ligging en hun geschiedenis
voorbestemd zijn, een pre-historische dimensie te geven. De emotionele betrokkenheid
op het sectaire geweld wordt zodoende vervangen door wat Mircea Eliade een
mythisch bewustzijn noemt: een gevoelsmatig beleefde levenshouding die zich
uitdrukt in een globaal gedrag tegenover zijn lotsbestemming. De sectaire
gewelddaden kunnen dan geduid worden als een rituele en dus repetitieve
dramatisering van dit mythisch bewustzijn.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

265
Heelwat zogenaamde geëngageerde poëzie is vaak niets meer dan een poging om de
rituele handelingen en woorden in een nieuwe vorm aan de lezer aan te bieden.
Daarom slaagt zij er meestal niet in op het spoor te komen van de primaire
ervaringsgegevens die in deze ritus worden uitgebeeld. Nochtans kan een
veranderingsproces in deze rituele expressie maar op gang worden gebracht, wanneer
de mens weer in voeling komt met de motieven en oerbeelden die zijn dagelijks doen
en laten bepalen. Of de herkenning van dit primitieve bewustzijn zal volstaan om de
hedendaagse werkelijkheid anders te gaan beleven, is een vraag waarop de poëzie
het antwoord schuldig moet blijven. Toch ontslaat deze onzekerheid een dichter als
Heaney niet van zijn eigenlijke taak: het miskende en verborgen bewustzijn in woord
en beeld aanwezig te brengen: ‘Ik voelde de noodzaak een krachtenveld te ontwikkelen
waarbij... het zou mogelijk worden het perspectief van de menselijke redelijkheid te
integreren en tevens aan de religieuze intensiteit van het geweld zijn
beklagenswaardige authenticiteit en complexiteit te verlenen’10. Samen met The
Tollund Man uit Wintering Out staat Act of Union model voor een geëngageerde
poëzie die de lezer wegvoert uit een kortzichtige en sectaire vooringenomenheid en
hem confronteert met paradigma's die bepalend zijn voor het menselijk doen en laten
in om het even welke historische situatie.
‘What is my apology for poetry?’ vraagt Heaney zich af in een van zijn gedichten11.
Het antwoord hierop geeft hijzelf in zijn essay Feeling into Words: ‘De vraag is altijd
weer: “Welk verhaal heeft schoonheid op deze razernij”?, en mijn antwoord is:
“aangepaste emblemen van onheil” aan te bieden’12. M.a.w. door als dichter aan zijn
lezers emblemen, archetypen voor te houden die de verborgen en vaak numineuze
krachten zichtbaar en tastbaar aanwezig brengen. Daarvoor is Heaney diep gaan
delven in de kelders van het onbewuste en in de catacomben van het verleden, waar
plaatsnamen, gewoonten, volksgebruiken en tenslotte de taal zelf de wacht houden.
De poëzie die door de verbeelding daaruit ontgonnen wordt, draagt de sporen van
archeologische vondsten: vaak geschonden, maar soms ook heel gaaf - zoals
voorwerpen opgehaald uit Ierse turflagen - en altijd omgeven door een mysterieuze
aantrekkingskracht.

10
11
12

Preoccupations, pp. 56-57.
Zie Field Work, Glanmore Sonnets IX.
Preoccupations, p. 57.
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De Hanze herleeft
P. Krug
In 1980 herdacht de Overijsselse hoofdstad Zwolle het feit dat de bisschop van
Utrecht haar 750 jaar geleden stadsrechten schonk. Bij de herdenkingsfeesten
kreeg de betekenis van de Hanze voor Zwolle een extra accent. Op de
zogenaamde Hanze-‘dagvaart’ werden niet alleen herinneringen opgeroepen
aan deze EEG avant-la-lettre, maar bovendien werd besloten de Hanzegedachte
nieuw leven in te blazen door de Hanzevergaderingen in de toekomst te
continueren. Hierdoor kregen de Hanzefeesten in Zwolle een meer dan regionale
betekenis.

Ontwikkeling van de Hanze
Het woord ‘Hanze’ (Duits Hanse of Hansa) werd oorspronkelijk gebruikt voor
verenigingen van kooplieden ter verdediging van gemeenschappelijke belangen in
het buitenland. Zo kende men de Vlaamse Hanze van Londen, welke kooplieden
omvatte die handel dreven op Engeland en Schotland, o.m. uit Brugge, Damme,
Aardenburg, en Ieper. De Hanze der XVIII Steden was een groepering van handelaren
uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk, die zich richtten op de export van produkten van
de lakennijverheid op de markten van Champagne. Deze beide Hanzen geraakten
echter reeds tegen het einde van de 13e eeuw in verval. Een veel langere geschiedenis
was de Duitse Hanze beschoren. Hierin waren aanvankelijk handelaren uit
Noord-Duitsland verenigd. Uit het samengaan van Hanzen uit Lübeck, Bremen,
Hamburg en andere Duitse steden ontstond langzamerhand deze ‘Dudesche’ of Duitse
Hanze. Stadsbesturen kregen hierin steeds meer invloed zodat er op den duur eigenlijk
sprake was van een stedenhanze.
In 1241 had Lübeck een verbond gesloten met Hamburg ter bescherming van de
handel tussen Noord- en Oostzee. In 1256, dat wel beschouwd wordt als het
geboortejaar van de Duitse Hanze, vond er in Wismar overleg plaats tussen de steden
Lübeck, Hamburg, Rostock, Lüneburg, Stralsund en Wismar. Andere steden zoals
Danzig, Elbing, Kulm, Ko-
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ningsbergen, Thorn, Riga, Dorpat, Reval (thans Tallin, in Estland) sloten zich bij de
Hanze aan, waardoor in het oostelijk deel van het Oostzeegebied de Duitse
economische en culturele invloed zich steeds meer deed gelden. In de 13e eeuw had
Lübeck in Wisby op Gotland een belangrijk steunpunt voor de handel gevestigd. In
1398 kwam het Stecknitzkanaal van de Trave tot de Elbe tot stand waardoor het
transport te water van de Noordzee naar de Oostzee aanzienlijk werd vergemakkelijkt.
Hanzekantoren ontstonden in Brugge (aanvankelijk vooral voor de lakenhandel),
in Londen (de Staalhof), in het Noorse Bergen en zelfs in het Russische Nowgorod
(de St. Peterhof). Lübeck trad vanaf het begin op als de ongekroonde koningin van
de Hanzesteden. Om de drie jaar en soms jaarlijks vond een zogenaamde Hanze‘dagvaart’ plaats, een vergadering van Hanzesteden. Van een statuut van de Hanze
kon nauwelijks gesproken worden. Gemeenschappelijke belangen vormden een
hechtere band dan statuten en reglementen. De Hanzeliga heeft dan ook ruim vier
eeuwen stand kunnen houden ook al viel de bloeitijd ongetwijfeld in de 14e eeuw.

Brugge en de Hanze
In de geschiedenis van de Hanze heeft Brugge een belangrijke rol gespeeld. De stad
was zelf geen lid van de Hanze, maar had als stapelplaats voor het gehele gebied van
de Nederlanden een uiterst belangrijke functie. De waterwegen waren in de
middeleeuwen de gemakkelijkste en veiligste handelsverbindingen en hieraan dankten
havensteden als Brugge hun bloei. Bovendien was Brugge gunstig gelegen aan het
Zwin, op het kruispunt van de belangrijke handelswegen van Noord- naar
Zuid-Europa, van Vlaanderen naar Engeland en van Vlaanderen naar het Rijngebied
en de Oostzee. De lakenweverij en later de tapijtweverij in Vlaanderen bloeiden.
Zelfs in het Russische Nowgorod was er grote vraag naar Vlaams laken. In de
beroemde Wawelburcht in Krakau treft men thans nog Vlaamse tapijten aan. De
handel werd bevorderd door de ontwikkeling van de wisselhandel en het internationale
geldverkeer sinds 1300. Italiaanse boekhoudmethoden brachten een aanzienlijke
verbetering in het handelsverkeer. De jaarmarkten, o.m. in Brugge, werden het
middelpunt van een zich snel ontwikkelende handel. Handelaren uit Venetië, de
Duitse Rijnsteden, Polen en Scandinavië verhandelden hier de meest uiteenlopende
produkten. Duitsers, Scandinaviërs en Nederlanders maakten in Brugge kennis met
verfijnde Italiaanse produkten als zijde en
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met specerijen als peper, kaneel en gember, die door Arabische kooplieden naar het
Middellandse Zeegebied waren aangevoerd. Hoe groot de betekenis van Brugge was,
bleek wel uit het feit dat de stad aan het Zwin door Dante in zijn Goddelijke Comedie
wordt genoemd (in de 15de zang van het Inferno). Brugge kreeg een nieuwe glans
door de beslissing van hertog Filips de Goede om hier kort voor 1430 het Prinsenhof
te laten bouwen, waar schitterende feesten werden gegeven. In 1430 werd eveneens
de Orde van het Gulden Vlies gesticht. Brugge werd het centrum van Vlaamse kunst
en oefende met figuren als Jan van Eyck invloed uit op de gehele West- en
Noordeuropese schilderkunst. Schilders als Petrus Christus uit Baarle, de Duitser
Hans Memlinc en de Hollander Gerard David (uit Oudewater) trokken naar Brugge.
De kooplieden vergaderden in het fraaie gotische Hanzehuis, gebouwd in de jaren
1478 tot 1481. Helaas geraakte dit later in verval en werd aan het einde van de 18e
eeuw grotendeels afgebroken. Enkele schamele restanten zijn nog aanwezig. Ondanks
de grote voordelen die Brugge voor de hanzeaten bood, ontstonden er toch
verschillende malen ernstige conflicten, vooral over schending van Hanze-privileges,
gepleegd door Brugse autoriteiten of door ambtenaren van de graaf van Vlaanderen.
Dit leidde ertoe, dat de Hanze het kantoor enige malen naar de Noordelijke
Nederlanden verplaatste. Na enkele jaren keerde men echter steeds weer terug naar
de stad aan het Zwin. Brugge bleef een aantrekkelijke vestigingsplaats. In de 15e
eeuw verminderde de betekenis van deze Vlaamse havenplaats. Toch toonde de stad
nog zijn oude glorie bij ‘de blijde incomste’ van Karel de Stoute en zijn jonge gemalin
Margaretha van York. Ook de hanzeaten, de zgn. ‘Oosterlingen’, reden naast de
andere ‘natiën’ in de stoet mee. Achtereenvolgens zag men in deze cavalcade de
Venetiaanse kooplieden ‘met cramoisin fluweel gekleed en de dienaars met rood
laken’, dan die van Florence met ‘t'sestig gelyke voetknegten met blauwe kleederen,
alle hunne peerden waeren behangen met wit satyn, 't welke met blauw fluweel
geboord was’, dan de Spaanse kooplieden, gekleed in ‘'t violet damast, een ider hadde
agter zig eene pagie te voet’, vervolgens de ‘Negotianten van Genua met violette
laken kleederen’ en dan de ‘Oosterlingen’, ‘ook in violette kleederen, doende
insgelyks t'sestig brandende tortsen voor hun dragen....’ Oorzaak van het verval van
Brugge was niet in de eerste plaats de verzanding van het Zwin maar veeleer de
achteruitgang van de Vlaamse lakenindustrie als gevolg van de Engelse en Hollandse
concurrentie. Ook werd het gebruik van grotere schepen voor Brugge en Damme
noodlottig. Voorts verslechterde de economische conjunctuur. Antwerpen werd een
steeds gevaarlijker concurrent. Niet verwonderlijk is dan ook dat de
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hanzeaten besloten hun kantoor in 1553 naar de Scheldestad over te plaatsen. Hier
verrees in 1569 een indrukwekkend Hanzehuis, het ‘Domus Hansae Teutonicae Sacri
Romani Imperii’, gebouwd door Cornelis de Vriendt. Helaas werd dit ‘Oosters Huis’
na jaren van verval in 1893 door brand verwoest.

Noordnederlandse Hanzesteden
De steden langs de Zuiderzee en de Gelderse IJssel hebben in de geschiedenis van
de Hanze een belangrijke rol gespeeld.
Door de IJssel en de Overijsselse Vecht waren deze steden met het Westfaalse
achterland (een belangrijke producent van linnen!) en ook met de verschillende
Rijnsteden, waaronder Keulen, verbonden. Over de Zuiderzee voeren schepen naar
Engeland, Scandinavië en de Oostzee. In het IJsselgebied speelden in de 14e eeuw
vier steden, met name Deventer, Zutphen, Harderwijk en Elburg als leden van de
Hanze een belangrijke rol. In de tweede helft van de 14e eeuw had Kampen deze
steden echter overvleugeld. De opkomst van Kampen was te danken aan de deelname
aan de ‘ommelandsvaart’, de zeevaart om Kaap Skagen en door de Sont naar de
Oostzee. In 1495 verhief keizer Maximiliaan Kampen tot keizerlijke vrije Rijksstad.
Reeds in het midden van de 14e eeuw was Kampen nà Brugge de belangrijkste
Europese haven. Door verzanding van de IJsselmond in de 15e eeuw was een
economische teruggang onvermijdelijk. Bovendien werd in de 16e en 17e eeuw de
positie van deze IJsselstad verzwakt door de concurrentie van de Hollandse steden.
Na Kampen was Deventer aanvankelijk de belangrijkste handelsstad aan de IJssel.
In de 15e eeuw ging de handel hier achteruit maar dank zij zijn jaarmarkten vijf maal
per jaar kon Deventer zijn positie handhaven. Zwolle, geen IJsselstad (de verbinding
kwam eerst in 1819 tot stand met de aanleg van de Willemsvaart), maar gelegen aan
het Zwarte Water, had dank zij de Overijsselse Vecht een verbinding met Westfalen.
Van Zwolle is bekend, dat deze stad in 1407 opgenomen werd in de Hanze, maar
hier is ongetwijfeld sprake van een heropname. Nijmegen sloot zich in 1402 aan,
Kampen eerst in 1441, maar ook hier kan gesproken worden van een heropname.
Stavoren was reeds aan het begin van de 15e eeuw Hanzestad, Arnhem en Roermond
werden evenals Kampen in 1441 opgenomen. Zij waren de laatste grotere Nederlandse
steden die tot het Hanzeverbond toetraden. Later volgden nog kleinere steden als
Doesburg, Venlo en Bolsward.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

271
Sinds de 15e eeuw werden dertien Noordnederlandse steden als volberechtigde
Hanzesteden erkend: allereerst Zwolle en de IJsselsteden Kampen, Deventer, Zutphen,
die samen met Harderwijk, Stavoren en Elburg bekend waren als de Zuiderzeesteden,
voorts Groningen, Nijmegen, Arnhem, Roermond, Venlo en Bolsward.
Over het karakter van de Hanze-handel nog het volgende. De visserij (haring en
kabeljauw) vormde een belangrijke bron van inkomsten van verschillende steden.
De landen rond de Oostzee leverden granen (tarwe, rogge, gerst), bont, honing,
bijenwas (voor kaarsen), barnsteen en hout. Belangrijk waren ook de derivaten van
hout: pek, teer en as (het laatste werd gebruikt als fixeermiddel voor het verven van
textiel). Danzig was het exportcentrum van hout en granen, Riga van vlas en hennep.
Zweden exporteerde koper en ijzer, bier was vooral afkomstig van de Noordduitse
steden, in het bijzonder Hamburg. Westfalen was een belangrijke producent van
linnen. Frankrijk exporteerde wijn en zout, Portugal olijven, vijgen en kurk. Tot in
de 14e eeuw bezaten de grote Vlaamse steden een bloeiende lakennijverheid. In
Brugge hield 35% van de leden van de gilden zich bezig met textielbewerking! Vanaf
ongeveer 1350 worden de eerste tekenen van verval van de Vlaamse lakenindustrie
merkbaar als gevolg van Hollandse en Engelse concurrentie.
Het belangrijkste scheepstype dat door de hanzeaten gebruikt werd, was de
befaamde kogge. Deze heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de bloei van de
Hanze. Het was een breed en kort schip, ongeveer 30 meter lang en 7 meter breed
met een diepgang van 3 meter. Het laadvermogen bedroeg ongeveer 200 ton. Dit
schip, dat in het oude wapen van Amsterdam voorkomt, kon zich tot in de 15e eeuw
handhaven. Nadien kwamen andere scheepstypen in gebruik. Aanvankelijk had de
kogge slechts één mast met een vierkant zeil. De enige nog bestaande kogge werd
in 1962 bij baggerwerken in Bremerhaven opgegraven.

Strijd om de vrije zee
Juist in de bloeitijd van de Hanze werd haar voortbestaan ernstig bedreigd door het
optreden van de Deense koning Waldemar IV Atterdag (1340-1375), die een einde
wilde maken aan de geprivilegieerde positie van de stedenbond. In 1361 wist hij het
Hanzesteunpunt Gotland te veroveren. Lübeck begreep dat dit Deense optreden een
dodelijk gevaar voor de Hanze vormde en besloot alle krachten te bundelen.
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Niet alleen Hanzeleden maar ook Hollandse en Zeeuwse steden als Middelburg,
Arnemuiden, Den Briel, Dordrecht en Amsterdam, die voordien als concurrenten
van de Hanze optraden, besloten de strijd tegen de Deense vorst aan te binden. Hiertoe
kwam de Keulse Confederatie tot stand (1367). Keulen was als centrum van dit
tijdelijk verbond gekozen om het overleg met de Nederlandse steden (leden en
niet-leden van de Hanze) te vergemakkelijken. Koning Waldemar werd verslagen
en moest bij de Vrede van Stralsund (1370) niet alleen het Hanzemonopolie erkennen
maar ook voor vijftien jaar de controle over de Sont aan de verenigde steden afstaan.
De Hanze was hiermee niet alleen een economische maar ook een maritieme en
politieke macht van de eerste orde geworden. Toch zocht de Hanze de strijd niet.
Veelzeggend zijn in dit verband de woorden van de 15e-eeuwse burgemeester van
Lübeck Hinrich Castorp: ‘Lasset uns Tagfahrten! Gar leicht ist das Fähnlein
aufgezogen, aber nur schwer in Ehren herabgeholet’.
Een ernstig probleem voor de Hanze vormde de toenemende concurrentie van de
Hollandse en Zeeuwse zeevaarders. Een poging van de Noordduitse Hanzesteden
om de Hollandse handel te blokkeren leidde tot de Wendische oorlog (1438-1441).
Hollandse en Zeeuwse steden van Amsterdam tot Veere stelden een vloot samen,
waarvan de leiding in handen werd gelegd van vlootvoogd Hendrik van Borselen
(zijn beeld tooit één van de nissen van het stadhuis in Veere). Mede dank zij de
krachtige steun van hertog Filips van Bourgondië, graaf van Vlaanderen, die zijn
macht ook over Holland en Zeeland had uitgebreid, wisten de Nederlanders de
Wendische steden (de Noordduitse steden genoemd naar de Slavische Wenden)
beslissend te verslaan. Overigens hadden de IJssel- en Zuiderzeesteden, die lid waren
van de Hanze, zich in het conflict neutraal opgesteld. De Hanze moest haar
concurrenten de handel in het gehele Oostzeegebied toestaan. Het ‘mare
liberum’-principe, dat later door Hugo de Groot zou worden geformuleerd, had
gezegevierd.
In feite heeft de Hanze slechts een korte bloeiperiode gekend, namelijk van
ongeveer 1350 tot 1400. Daarna trad langzaam het verval in. Nieuwe ontwikkelingen
in de wereldhandel, mede als gevolg van de grote ontdekkingen en de ontsluiting
van de wereldzeeën, de opkomst van concurrenten als Holland en Zeeland, de
catastrofale Dertigjarige Oorlog (1618-1648), de verzwakte positie van de steden
tegenover de vorsten, het waren alle factoren die tot de langzame ondergang van het
eens zo machtige stedenverbond leidden. De laatste Hanzevergadering vond plaats
in 1669. De afgevaardigden van Lübeck, Hamburg, Bremen, Danzig, Rostock,
Hildesheim, Braunschweig en Keulen kwamen overeen de belangen van
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de handelsgenoten te laten behartigen door Lübeck, Bremen en Hamburg, de drie
Noordduitse steden die zich tot op heden ‘Freie Hansestädte’ noemen.

Culturele aspecten
De culturele aspecten van de Hanze moeten niet worden onderschat. Allereerst denk
ik hierbij aan de architectuur. De gebouwen in de Hanzetijd werden overwegend in
baksteen uitgevoerd. Deze baksteen-architectuur vindt haar oorsprong in de
Nederlanden. Uiteraard nam het raadhuis in de Hanzesteden een centrale plaats in.
De poorters van de Hanze waren tot zelfstandigheid en macht gekomen en dit werd
op treffende wijze tot uitdrukking gebracht in indrukwekkende stadhuizen, hallen
en belforten. Het fraaie stadhuis van Lübeck, gebouwd in de 13e tot 15e eeuw, is
voor vele steden een inspirerend voorbeeld geweest.
Dan zijn er de imposante gildehuizen zoals het huis ‘Schiffergesellschaft’ (1535)
eveneens in Lübeck. De bekende Holstentor (1469-1477) daar is ongetwijfeld
gebouwd in navolging van het Gentse Rabot. Nederlandse bouwmeesters
introduceerden in Noord-Duitsland de renaissance-stijl maar de Dertigjarige Oorlog
verhinderde de ontwikkeling van deze bouwtrant. In Danzig werden het Tuighuis en
het Raadhuis, enkele stadspoorten en verschillende woningen in Nederlandse stijl,
met Nederlandse baksteen gebouwd. Het ‘Schütting’ aan de markt in Bremen, in
1537-1539 gebouwd als gildehuis van de kooplieden (thans Kamer van Koophandel)
werd uitgevoerd naar de plannen van de Antwerpenaar Jan van Buscheneer (1543).
Het stadhuis van Bremen, een gotisch bouwwerk uit het begin van de 15e eeuw, werd
in de jaren 1609 tot 1612 verbouwd volgens de stijl van de Nederlandse renaissance.
Maar uiteraard zijn er ook invloeden in omgekeerde richting. Bij het huis aan de
Zaadmarkt in de Hanzestad Zutphen (1549), een uitnemend voorbeeld van burgerlijke
baksteengotiek, is duidelijk sprake van een Noordduitse trant, getuige de top van de
gevel met de traditionele gotische, zadeldakvormig gedekte trappen met ronde of
overhoekse pinakels. Het Huis met de Hoofden in Zwolle, eveneens met pinakels,
is van het Lübeckse type. Hanze-invloeden vindt men ook terug in de gevel van het
stadhuis in Doesburg. Aan de Hanzevaart op het Noorse Bergen herinnert de
gewelfschildering in de kapel van de Bergenvaarders in de St. Lebuïnuskerk in
Deventer, vermoedelijk uit de 16e eeuw. Links is St. Olaf, patroon van Noorwegen
en van de schippers, afgebeeld. Het wapen is
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gedeeld in dat van Deventer en van het Hanzekantoor in Bergen, welks wapen een
vis toont. Er is duidelijk sprake van wederzijdse beïnvloeding. Overigens merkt de
Franse historicus Philippe Dollinger in zijn voortreffelijke boek over de Hanze op,
dat de kunst van Noord-Duitsland zo sterk beïnvloed is door die der Nederlanden,
dat zij in de 17e eeuw nog slechts een provincie hiervan vormt. Vlaamse invloeden
zijn duidelijk te onderkennen bij schilders in de Noordduitse Hanzesteden. Hans
Memlinc was in Lübeck even bekend als in Brugge. In de Dom van Lübeck bevindt
zich een altaarstuk met de kruisiging door Memlinc.
De baksteengotiek drukte ook zijn stempel op de kerkelijke architectuur. Ik vermeld
in dit verband slechts de Mariakerk en de Nikolaikerk en de dom in Schwerin, de
Mariakerken in Lübeck en Rostock.
Opmerkelijk is de populariteit van de negen paladijnen, een verzameling van
gedeeltelijk historische, gedeeltelijk legendarische figuren, die onder meer de
raadhuizen van Osnabrück, Keulen en Lüneburg sieren. Voor Roland, de paladijn
van Karel de Grote, zijn in steden als Bremen, Halle, Halberstadt, Stendal,
Brandenburg, Riga en Danzig standbeelden opgericht. Deze Roland met zijn
opgeheven zwaard symboliseert de rechten en privileges van de steden. Dank zij de
betrekkingen van de Hanze met Engeland kreeg in Noord-Duitsland ook de
legendarische koning Arthur grote populariteit als symbool van inspirerende
ridderlijke idealen. Aan hem herinneren een ‘Artushof’ in het thans Poolse Danzig
en Elbing (Elblag).
Van een taalbarrière was in het Hanzegebied nauwelijks sprake. Van Brugge tot
Riga konden Nederduitse dialecten fungeren als lingua franca. De gemeenschappelijke
taal bevorderde uiteraard ook de literaire uitwisseling. Brugge speelde hierin door
het kopiëren en vertalen van Franse en Vlaamse werken een belangrijke rol. Dank
zij Brugge werden verhalen als Floris ende Blanchefloer in de gehele Hanzeregio
bekend. Hetzelfde geldt voor Reinaert de Vos, welk boek in 1498 in Lübeck door
een monnik werd vertaald (hoe levend dit dierenepos nog steeds is bleek uit de
Reinaertfeesten, die afgelopen zomer in Hulst werden gehouden). De Duitse Till
Eulenspiegel verscheen in 1500 in de Hanzestad Braunschweig. Zowel dit laatste
boek als de Reinaert bevatten bijtende sociale kritiek en richtten zich niet alleen
tegen de willekeur van de absolute vorsten maar ook tegen het machtige stedelijke
patriciaat.

Actualiteit van de Hanze
Voor de ontwikkeling van vele middeleeuwse steden is de Hanze van
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beslissende betekenis geweest. Terecht schreef de reeds eerder genoemde Franse
historicus Dollinger: ‘Eeuwenlang hebben de hanzeaten de volken van het Oosten
en Westen van de onmisbare voedingsmiddelen en van de voor hun ontwikkeling
noodzakelijke produkten voorzien en ook hebben zij rondom de Oostzee het denken
en de kunst van het Westen verbreid, in het bijzonder die der Nederlanden...’.
De Zwolse Hanze-dagvaart werd niet geboren uit een romantische nostalgie maar
veeleer uit het verlangen de Hanzegedachte te doen herleven ten bate van een
toekomstige samenwerking. Te denken valt hierbij aan uitwisseling van ideeën op
het gebied van cultuur, toerisme en economie. De oude Hanzesteden zijn ook alle
betrokken bij problemen van restauratie en renovatie van oude stadskernen en bij
vraagstukken van een leefbaar milieu. In 1982 zal opnieuw een Hanze-dagvaart
worden georganiseerd, ditmaal in Lübeck, eens de ongekroonde koningin van de
Hanze. De Hanze is niet alleen geschiedenis, zij is nog steeds een inspirerend symbool
van internationale samenwerking.
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Forum
De taalstudie en haar maatschappelijke relevantie
In Taal kundig beschouwd1 heeft Dr. M. Klein een verzameling taalkundige artikelen
m.b.t. het Nederlands samengebracht voornamelijk voor studenten die zich
voorbereiden op het examen Nederlands MO-A. In België kan dit boek van groot
nut zijn voor alle studenten van het universitair en niet-universitair hoger onderwijs
die Nederlands als hoofdvak hebben. Als we deze verzamelbundel van Klein (1980)
vergelijken met b.v. die van J. Hoogteijling, Taalkunde in artikelen, uit 1968, dan
valt op hoe sommige structuralistische beschrijvingen van morfologische en
syntactische fenomenen als een soort evergreens standhouden. Zij blijven duidelijk
een must voor allen die met de Nederlandse taalstudie iets van doen hebben. Het
betreft de uiteenzetting van H. Schultink over de produktiviteit als morfologisch
fenomeen (1961), de syntactische beschrijving van de mogelijke combinaties van
Substantief + substantief in modern algemeen Nederlands van E.M. Uhlenbeck (1966)
en de beroemd geworden beschrijving van de dubbelzinnige woordgroep ‘Een schat
van een kind’ door P.C. Paardekooper (1956).
Even opvallend is anderzijds Kleins impliciete maar niet mis te verstane kritiek
op de structuralistische taalbeschrijving in de leesaanwijzingen, die de artikelen
voorafgaan. Daar merkt hij op dat een structuralistisch artikel alleen maar opsommend
kan worden samengevat, terwijl de artikelen uit de hoek van de
transformationeel-generatieve grammatica in een duidelijk argumentatieschema gevat
kunnen worden, nl. wat is de hoofdbewering en wat zijn de ondersteunende
argumenten zowel pro als contra?
De opname van het artikel ‘De methode-Paardekooper’, waarin M.C. van den
Toorn behalve zijn waardering ook fundamentele kritiek uit op Paardekoopers
Beknopte ABN-syntaxis (5de druk in 1977), is van de afwijzing van het structuralisme
een verder bewijs. Van den Toorn verwijt Paardekooper (en dat verwijt kan uitgebreid
worden tot structuralistische artikelen in het algemeen) dat hij alleen een methode
gebruikt zonder dat daarbij een expliciet geformuleerde theorie aansluit. De vaak
zeer juiste beweringen en zinvolle onderscheidingen die in dergelijke artikelen
voorkomen leiden zelden of nooit tot generalisaties en conclusies. Deze methode
van taalbeschrijving, zegt Van den Toorn, heeft geen dwingend karakter.
Paardekoopers syntaxis is een grammatica met een input, maar zonder output, want
er resulteert geen reeks regels uit. Hij is daardoor niet leerbaar, in de zin van
memoriseerbaar (p. 91).
Een derde opvallend punt in de verzamelbundel van Klein is de afwezigheid van
een afdeling semantiek. Na de afdelingen woordleer en syntaxis (in structuralistische,
traditionele en transformationeel-generatieve zin) krijgt men in een derde deel een
aantal overzichtsartikelen aangeboden over het onderzoek op de interdisciplinaire
gebieden van sociolinguïstiek en psycholinguïstiek. De artikelen van A. Ha-
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gen over sociolinguïstiek en moedertaalonderwijs, M. Ebertowski over het ontstaan
en de effecten van taalattitudes, A.P. ten Cate over taal van en over vrouwen, B.Th.
Tervoort over gebarentaal, T. van der Geest over kindertaal zullen ongetwijfeld ook
de niet-linguïsten interesseren. Want de taal (-structuur) wordt daar niet als een
fenomeen op zich bestudeerd maar in de mate dat ze een rol speelt in het proces van
socialisering, opvoeding, beschaving en politisering dat elk mens en iedere groep
van mensen op een of andere wijze meemaakt. In twee overzichtsartikelen, voor het
eerst gepubliceerd in het tijdschrift Levende Talen (1976), bespreekt A. Hagen de
twee belangrijke terreinen die de sociolinguïstiek verkent, nl. dat van de taalvariëteiten
en taalvarianten2.

Taalvariëteiten
Het is een door de linguïsten onderhand geaccepteerd feit dat eenzelfde spreker
structureel verschillende, maar volwaardige talen gebruikt naargelang de situatie
waarin hij zich bevindt. Voor Nederland kan men b.v. verwijzen naar de situatie in
Friesland waar eenzelfde persoon nu eens gebruik maakt van de Nederlandse
standaardtaal, dan weer van gestandaardiseerd Fries of een Fries dialect. Voor België
kan men het voorbeeld van de Amerikaanse sociolinguïst Fishman citeren van een
Brusselse regeringsfunctionaris: ‘He generally speaks Standard French in his office,
Standard Dutch at his club and a distinctly local variant of Flemish at home’ (p. 227).
In tegenstelling tot vroeger toen leraars op het hart werd gedrukt dat zij alle sporen
van de inferieure dialecten bij de leerlingen moesten uitroeien om ze zo een vlekkeloos
ABN bij te brengen, wordt sinds de jaren 70 gepleit voor wederzijdse tolerantie:
dialectsprekende leerlingen moeten bereid zijn de standaardtaal te accepteren, en
leerkrachten moeten tolerant staan t.o.v. het dialect3. Deze gewijzigde houding t.o.v.
het dialect is het gevolg van het inzicht, verkregen door degelijk wetenschappelijk
sociolinguïstisch onderzoek, dat een dialect geen structureel onvolwaardige taal is,
maar wel functioneel beperkt. D.w.z. dat het dialect in een aantal
communicatiesituaties in de ruimere taalgemeenschap niet geaccepteerd wordt als
een geschikt medium.
Die functionele beperktheid is ook een karakteristiek van het Nederlands dat door
gastarbeiders wordt gebruikt. Men spreekt in dit verband van een nieuw proces van
‘pidginisering’. (Een ‘pidgin-taal’ is een mengtaal van autochtone elementen en
elementen van de taal van de kolonist, ontstaan uit de handelscontacten in de
voormalige kolonies en gekenmerkt door een beperkte woordenschat en een
eenvoudige grammaticale structuur.) In het boek van Klein zijn geen artikelen
opgenomen die verslag uitbrengen van het onderzoek dat in de laatste jaren in ons
taalgebied daarover verricht werd en dat, gezien de grote stroom van immigranten
met heel de problematiek die dat meebrengt, toch wel erg belangrijk is. Daarom
vermeld ik de publikatie Nederlands tegen buitenlanders van de Werkgroep Taal
Buitenlandse Werknemers, Amsterdam, 1978, waarin nagegaan wordt hoe mensen
denken dat iemand een buitenlander aanspreekt, en het artikel van M. Baeyens met
dezelfde titel, waarin hij aangeeft hoe mensen concreet spreken tegen buitenlanders.
Daarbij produceren ze een koeternederlands met voornamelijk vier soorten fouten:
weglatingen (‘en dan naam en adres van school’), verplaatsingen (‘J. en E. misschien
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ook Nederland komen?’), verkeerde woordvorm (‘en hij wonen bij A?’), gebruik
van andere dan de gepaste woorden (‘ze is ziek voor suiker’ i.p.v. suikerziek)4.
De zgn. assimilatie aan de taal van de buitenlander gebeurt ongetwijfeld met goede
bedoelingen: men spreekt zo om het hem gemakkelijker te maken. Maar
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men houdt er onvoldoende of geen rekening mee dat op die manier de buitenlander
er nog eens extra op gewezen wordt dat zijn taalbeheersing niet verder reikt dan die
van het kleine kind, dat we trouwens zelf in een gewone omgangstaal toespreken.

Taalvarianten
Een tweede belangrijk gebied waarop sociolinguïstisch onderzoek verricht wordt, is
dat van de relatie tussen linguïstische feiten (b.v. de uitspraak van bepaalde klanken
of het gebruik van u, gij of je, enz.) en sociale feiten (zoals b.v. de hoge of lage status
van de spreker). Samenvattend kunnen we dit het onderzoek naar taalvarianten
noemen. De opvattingen van de Engelsman Basil Bernstein en de Amerikaan William
Labov staan hier tegenover elkaar.
Bernstein gaat ervan uit dat de verschillende onderwijsresultaten van kinderen op
school het rechtstreekse gevolg zijn van de maatschappelijk ongelijke milieus waaruit
ze afkomstig zijn. Volgens zijn milieuhypothese beschikken kinderen uit een laag
sociaal milieu maar over een beperkte spreekcode, kinderen uit de middenklasse en
de hogere klasse daarentegen hebben de beschikking over een uitgebreide spreekcode,
die in de schoolsituatie adequater blijkt.
Uit zijn context gelicht door andere onderzoekers heeft de milieuhypothese geleid
tot de deficiëntie- of deficit-opvatting: kinderen uit een laag sociaal milieu spreken
niet-standaardtaal en kunnen dus niet logisch denken. Dat vormt een barrière die hun
stijging op de maatschappelijke ladder vertraagt, zo niet geheel onmogelijk maakt.
Deze opvatting lag ook aan de basis van de compensatieprogramma's die in het
midden van de jaren 60 in de VS werden ingezet in de strijd tegen de armoede en de
onderontwikkeling in de kleurlingengetto's in de grote steden.
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Op de opvattingen en stellingen van Bernstein is heel wat kritiek gekomen. Die
kritiek betreft - heel summier aangegeven - de inconsistentie van zijn opvattingen,
het gebrek aan toetsing van de theorie aan de praktijk, het hanteren van arbitraire
taalkundige criteria en van oordelen over taalgebruik die meer kwantitatief dan
kwalitatief zijn.
William Labov nu heeft door zijn wetenschappelijk strikt en stringent opgezet
empirisch onderzoek van de taal en de cultuur van de Newyorkse gettojeugd (The
Logic of Non-standard English, 1970) aangetoond dat het Non-standard Negro
English zowel op het gebied van uitdrukkingsvermogen, rijkdom aan woorden,
grammaticaliteit, als logica in geen enkel opzicht inferieur is aan het Standard English.
In tegenstelling tot de deficiëntie-opvatting van Bernstein ziet de differentie-opvatting
van Labov de niet-standaardtalen als gelijkwaardige variëteiten van de standaardtalen.
A. Hagen geeft in zijn tweede artikel aan dat er aan de deficiëntie differentiediscussie meer dan louter taalkundige en onderwijskundige aspecten
vastzitten en dat politieke, ideologische en inter-etnische attitudes eveneens een
belangrijke rol spelen, waar hij echter niet verder op ingaat (p. 251). Wie daar wel
op ingaat is W. Van Belle, die in een helder gesteld artikel Taal en Maatschappij5
Bernstein én Labov, zij het in mindere mate, verwijt dat zij het specifieke taalgebruik
en onderwijs van de middenklasse zonder meer en zonder nadere analyse als een
algemeen goed vooropstellen en zodoende het burgerlijk subject, d.i. de
vertegenwoordiger van de middle class, verheffen tot de norm van alle socialisering.
De kritiek op het compensatieonderwijs, schrijft Van Belle, heeft aanleiding
gegeven tot de idee van een emancipatorisch onderwijs. Volgens hem is dat evenmin
als een ‘klasse-onderwijs’ in het Westen haalbaar en zinvol. Veeleer pleit hij voor
de ontwikkeling van methodes en projecten waardoor het onderwijs geen reproduktie
van de bestaande structuren zou inhouden, maar de leerlingen - geïntegreerd in die
structuren - ook tegen die structuren weerbaar zou maken.
Dit behartenswaardig voorstel zou zijn efficiëntie kunnen bewijzen, zo lijkt het
mij, op nog andere maatschappelijke domeinen dan alleen maar het onderwijs. Het
is echter zeer de vraag of de maatschappij waarin het burgerlijk subject als norm van
socialisering geldt, dergelijke kritische onderwijsmensen zal kunnen verteren en zelfs
honoreren. In tegenstelling met de eerste twee afdelingen misschien, bewijzen de
artikelen uit het derde deel van Kleins verzamelbundel dat taalkundig onderzoek niet
noodzakelijk een vrijblijvende bezigheid van een beperkte groep deskundigen en
geïnteresseerden hoeft te zijn, maar dat het wel degelijk maatschappelijk zeer relevant
kan blijken.
Joris Gerits
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Christenen en de economische orde
Theologen schrijven veelal theologische verhandelingen, ethici schrijven doorgaans
ethische beschouwingen en economen schrijven gewoonlijk economische
uiteenzettingen. Bijna iedereen vindt een dergelijke arbeidsverdeling tegenwoordig
haast vanzelfsprekend. Bijna iedereen is tegenwoordig immers specialist en vrijwel
niemand kan zijn eigen vakgebied nog geheel overzien, laat staan dat men ook nog
redelijk op de hoogte is van andere, aangrenzende of verwante vakgebieden.
Daarom is het niet alleen verheugend, maar ook vermeldenswaard wanneer men
zo nu en dan nog eens met een auteur in aanraking komt die bewust weigert zich te
beperken tot een bepaald vakgebied, of een onderdeel hiervan en die probeert
bovengenoemde disciplines zodanig te beheersen dat hij erin slaagt weer een zekere
integratie tot stand te brengen van totaal uiteengegroeide vakgebieden zoals theologie;
ethiek en economie. Welnu, een voorbeeld van een geslaagde poging van een
dergelijke integratie is mijns inziens het boek van John Philip Wogaman, Christians
and the Great Economic Debate, SCM Press, Londen, 1977, 182 pp.
Dr. Wogaman, die sedert 1966 als professor in de christelijke sociale ethiek en
sedert 1972 als decaan verbonden is aan Wesley Theological Seminary te Washington,
DC, is predikant in de United Methodist Church van de Verenigde Staten en
gepromoveerd in de sociale ethiek aan de universiteit van Boston.
Een groot aantal publikaties staat reeds op zijn naam, zoals bij voorbeeld:
Guaranteed Annual Income - The Moral Issues, New York en Nashville, 1968; The
Population Crisis and Moral Responsibility, redactie, Washington, 1973; A Christian
Method of Moral Judgment, Londen en Philadelphia, 1976 en Towards a Method
for Dealing with Economic Problems as Ethical Problems, in Concilium, december,
1980.
Het thans voorliggende boek, Christians and the Great Economic Debate, waarin
Wogaman vanuit het gezichtspunt van de christelijke sociale ethiek zich intensief en
met grote kennis van zaken bezighoudt met de tegenwoordig weer in vele landen
gevoerde brede maatschappelijke discussie over de inrichting van de economische
orde, werd geschreven precies tweehonderd jaar nadat de Schotse moraalfilosoof en
econoom Adam Smith zijn bekende boek had gepubliceerd onder de titel An Inquiry
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Hierin stelde Smith, zoals
bekend, dat de mensen bij het behartigen van hun privé-belangen onbedoeld en als
het ware door een onzichtbare hand geleid, tegelijkertijd ook het algemeen belang
behartigen. En sedertdien is het onder economen helaas min of meer gebruikelijk
geworden het economische te scheiden van het ethische. Wogaman merkt in dit
verband dan ook terecht op dat het tijd wordt om deze scheiding op te heffen door
de economische structuren en denkbeelden van deze tijd nauwkeurig op hun ethisch
gehalte te onderzoeken. Alvorens echter hiertoe over te gaan, geeft Wogaman in de
hoofdstukken een tot en met drie van bovengenoemd boek, waarvan in onderstaand
artikel slechts enkele hoofdlijnen kort kunnen worden samengevat en besproken,
eerst een beknopt overzicht van zijn methode van onderzoek.
Wogaman stelt allereerst dat de mensen steeds gedwongen zijn beslissingen te
nemen en oordelen te vellen in een wereld die wordt gekenmerkt door onzekerheid
en gebrek aan volledige en betrouwbare informatie. De mensen kunnen volgens
Wogaman in een dergelijke situatie alleen op een ethisch verantwoorde wijze
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beslissingen nemen en oordelen vellen als zij kunnen uitgaan van de presumptie of
werkhypothese
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dat bepaalde beslissingen goed of slecht zijn en dat bepaalde oordelen juist of onjuist
zijn, tenzij er duidelijk aantoonbare en overtuigende redenen zijn om het tegendeel
aan te nemen. En wanneer men moreel in twijfel verkeert of bepaalde beslissingen
goed of slecht zijn, respectievelijk of bepaalde oordelen juist of onjuist zijn, dan
probeert men vast te stellen welke beslissingen en oordelen terecht de gunst van de
twijfel verdienen.
Zo gaat men bij voorbeeld bij beslissingen over en beoordelingen van de
werkgelegenheid normaliter uit van de presumptie ten gunste van de handhaving van
volledige werkgelegenheid, zodat in geval van ernstige werkloosheid de hiervoor
direct verantwoordelijke politici, werkgevers en werknemers moeten aantonen dat
zij inderdaad alles doen wat in hun vermogen ligt om de werkloosheid terug te dringen
of geheel op te heffen. Ook gaat men bij voorbeeld bij beslissingen over en
beoordelingen van de arbeidsverhoudingen uit van de presumptie tegen het gebruik
van het stakingsmiddel, zodat in geval van een werkstaking de betrokken stakers
moeten aantonen dat dit middel inderdaad wel moest worden aangewend, omdat er
redelijkerwijs geen andere mogelijkheden meer resteerden om het arbeidsconflict
tot een aanvaardbare oplossing te brengen.
Voorts gaat men bij voorbeeld in de meeste landen van Noord-Amerika en
West-Europa bij beslissingen over en beoordelingen van de
mededingingsverhoudingen normaliter uit van de presumptie ten gunste van de
handhaving van een effectieve concurrentie, zodat in geval van monopolievorming
de betrokken bedrijven moeten aantonen dat zulks vanuit het oogpunt van het
algemeen belang inderdaad noodzakelijk of beter is.
Evenzo gaat men bij voorbeeld in de meeste landen van Noord-Amerika en
West-Europa bij beslissingen over en beoordelingen van de taak van de overheid in
het economische leven normaliter uit van de presumptie tegen een primaire taak van
de overheid op dit gebied, zodat in deze landen de produktie en de distributie van
goederen en diensten door de overheid alleen worden geaccepteerd wanneer
overtuigend kan worden aangetoond dat het particuliere bedrijfsleven dit niet of niet
goed kan doen. Daarentegen gaat men bij voorbeeld in de meeste landen van
Oost-Europa en Zuidoost-Azië bij beslissingen over en beoordelingen van de taak
van de overheid in het economische leven normaliter uit van de presumptie ten gunste
van de primaire taak van de overheid op dit gebied, zodat in deze landen de produktie
en de distributie van goederen en diensten door de particuliere bedrijven alleen
worden geaccepteerd wanneer overtuigend kan worden aangetoond dat de overheid
dit niet of niet goed kan doen.
Het bovenstaande kort samenvattend kan dus worden gezegd dat in de economie
voortdurend beslissingen moeten worden genomen en oordelen moeten worden
geveld op grond van de presumptie dat bepaalde economische beslissingen in ethisch
opzicht goed of slecht zijn en dat bepaalde economische oordelen in ethisch opzicht
juist of onjuist zijn, terwijl de bewijslast wordt geplaatst bij degenen die menen het
tegendeel te moeten beweren.
Wogaman stelt vervolgens dat bovengenoemde en vele andere presumpties die in
de economie dienst doen als uitgangspunt bij het nemen van beslissingen en het
vellen van oordelen veelal grotendeels afhankelijk zijn van, of geconditioneerd
worden door, de visie die men bewust of onbewust heeft op de mens en de
samenleving. Dit betekent dat de visie die men heeft op de mens en de samenleving
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of, in de terminologie van Wogaman, de ideologie waarvan men uitgaat bij het
waarnemen, interpreteren, classificeren, definiëren en beoordelen van economische
toestanden, gebeurtenissen, handelingen en beslissingen, vrijwel altijd impliciet of
expliciet fungeert als referentiekader.
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Nu wijst men tegenwoordig in de economie dergelijke als referentiekader fungerende
ideologieën echter dikwijls af, hetzij opdat men denkt dat een bepaalde visie op de
mens en de samenleving zuiver wetenschappelijk is, zodat men terecht meent te
kunnen spreken van bij voorbeeld het ‘wetenschappelijk’ kapitalisme of het
‘wetenschappelijk’ socialisme, hetzij omdat men meent in staat te zijn zonder bepaalde
waarden en normen als uitgangspunt te kiezen, dus zuiver pragmatisch, in de economie
beslissingen te kunnen nemen en oordelen te kunnen vellen.
Wogaman gaat in hoofdstuk twee van zijn boek diep op al deze bezwaren in. Hij
toont in dit verband duidelijk aan dat het onder meer door L. von Mises en F.A. von
Hayek verdedigde ‘wetenschappelijk’ kapitalisme en het door vele
orthodox-marxistische economen verdedigde ‘wetenschappelijk’ socialisme niet
uitsluitend kunnen worden verdedigd op zuiver wetenschappelijke gronden. De
pretenties van het zogenaamde ‘wetenschappelijk’ kapitalisme en socialisme moeten
daarom volgens Wogaman niet worden beoordeeld in zuiver wetenschappelijke
termen, maar in morele termen. De economische pragmatici worden gewezen op de
talloze waarden en normen die zij in feite aanvaarden, wanneer er in de economie
beslissingen moeten worden genomen en oordelen moeten worden geveld.
Economische problemen duiden immers altijd op een spanning tussen waarden en
werkelijkheid of normen en feiten.
Welnu, de oplossing van deze problemen is altijd afhankelijk van de manier waarop
bedoelde problemen worden gedefinieerd en dit is weer afhankelijk van de waarden
en normen waarvan men uitgaat.
Dit betekent uiteraard dat men zich niet met echte economische problemen kan
bezighouden, zonder hierbij tegelijkertijd ook de een of andere ideologie impliciet
of expliciet als referentiekader te gebruiken. Zo'n referentiekader geeft
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immers richting aan de beslissingen die moeten worden genomen en de oordelen die
moeten worden geveld, al dient men hierbij wel steeds te bedenken dat elke ideologie
die als referentiekader wordt gebruikt weer berust op waarden, normen en
overtuigingen.
Wogaman meent nu dat de waarden, normen en overtuigingen waardoor de mensen
zich in feite laten leiden ten diepste steeds religieus en/of wijsgerig van aard zijn,
d.w.z. dat zij altijd nauw verbonden zijn met 's mensen visie op, interpretatie van en
geloof in de uiteindelijke werkelijkheid. Welnu, een dergelijke totaliteitsvisie berust
in laatste instantie altijd op het een of ander geloof, omdat bedoelde visie uiteindelijk
niet meer zuiver rationeel kan worden gefundeerd, hetgeen uiteraard niet betekent
dat zij daarom noodzakelijkerwijs in strijd is met de rede.
Bedoeld geloof houdt volgens Wogaman voor christenen onder meer de overtuiging
in dat de uiteindelijke werkelijkheid goed is, omdat zij, dank zij het leven en sterven
van hun Heer Jezus Christus, overtuigd zijn dat God, die de oorsprong is van al het
bestaande, goed is en met grenzeloze liefde voor ieder mens zorgt. En dit impliceert
dat de mensen geroepen zijn ook elkaar lief te hebben door samen een hechte
gemeenschap te vormen en elkaar als broeders en zusters te behandelen.
Voorts houdt bedoeld geloof volgens Wogaman in dat christenen de geschapen
werkelijkheid proberen te zien in het licht van Gods bedoelingen met de schepping,
hetgeen impliceert dat de materiële werkelijkheid niet mag worden verabsoluteerd,
maar steeds dienstbaar moet worden gemaakt aan de spirituele werkelijkheid waartoe
zij is geschapen. Kortom: de mensen dienen de spirituele werkelijkheid van hun
liefde jegens God en hun aandacht, zorg en verantwoordelijkheid voor hun
medemensen en de sub-humane natuur steeds uit te drukken, d.w.z. hoor-, tast- en
zichtbaar te maken, in en door de materiële werkelijkheid.
Ten slotte houdt bedoeld geloof volgens Wogaman de erkenning in van de realiteit
en de universaliteit van de zonde. De mensen zijn immers veelal op zichzelf gericht,
als zij niet echt op God zijn gericht! Maar hoe belangrijk de realiteit en de
universaliteit van de zonde in het menselijke leven en samenleven ook mogen zijn,
in de kracht van Gods genade, aldus Wogaman, kan de zonde altijd worden
overwonnen.
Op grond van deze zeer beknopt weergegeven theologische uiteenzettingen formuleert
Wogaman nu een vijftal kritische vragen, die christenen volgens hem aan elke
economische ideologie dienen te stellen:
1. Vindt de ideologie dat het materiële welzijn een uiterst belangrijke basis vormt
voor de menselijke zelfontplooiing?
2. Neemt de ideologie de fundamentele eenheid van het menselijk geslacht ernstig
en meet de ideologie succes in het economische leven vooral af aan de mate
waarin het de onderlinge band in het leven van de gemeenschap versterkt?
3. Erkent de ideologie de betekenis van elke individuele mens en verplicht de
ideologie zich tot de bescherming van de persoonlijke vrijheid en de
mogelijkheid om zich persoonlijk en creatief te kunnen ontwikkelen?
4. Beschouwt de ideologie de menselijke gelijkheid van fundamenteler belang dan
allerlei feitelijk bestaande menselijke ongelijkheden en is dit tevens
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richtinggevend bij de formulering van de doelstellingen en maatregelen van het
economische beleid?
5. Neemt de ideologie de universaliteit van de menselijke zonde wel ernstig en
houdt de ideologie op een realistische wijze rekening met de gevolgen van de
menselijke zelfzucht op de voorgestelde maatregelen van het economische
beleid?
Wogaman bespreekt vervolgens aan de
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hand van deze kritische vragen in de hoofdstukken vier tot en met acht van zijn boek
vijf verschillende ideologieën of visies op de mens en de samenleving, die in de thans
weer in vele landen gevoerde brede maatschappelijke discussie over de economische
orde een belangrijke rol spelen. Deze vijf ideologieën, geconstrueerd als ideaaltypen,
zijn achtereenvolgens het marxisme, het laissez-faire kapitalisme, het kapitalisme
van de sociale markteconomie of de zogenaamde gemengde economie, het
democratisch socialisme en de milieubescherming. Bij de kritische bespreking van
elk van deze vijf ideologieën beperkt Wogaman zich niet tot zuiver immanente of
interne kritiek, maar oefent hij met behulp van bovengenoemde vijf vragen ook
transcendente of externe kritiek uit, waarbij hij uiteraard niet uitgaat van de gedachte
dat één van deze ideologieën geheel juist is en dat alle andere ideologieën volkomen
onjuist zijn.
Omdat een korte, samenvattende bespreking van de hoofdstukken vier tot en met
acht onmogelijk recht kan doen aan de zeer uitvoerige, diepgaande en genuanceerde
beschouwingen van Wogaman, dient dit artikel te volstaan met enkele opmerkingen
van meer algemene aard, die men vooral kan vinden in het negende en laatste
hoofdstuk van genoemd boek.
In dit laatste hoofdstuk wijst Wogaman erop dat elk van de bovengenoemde
ideologieën waardevolle elementen bevat, maar ook actuele of potentiële manco's.
En omdat Wogaman meent dat de ideologieën van het marxisme en het laissez-faire
kapitalisme ernstige manco's vertonen, kunnen zij volgens hem niet zonder ernstige
bedenkingen door christenen worden aanvaard. De andere ideologieën van
respectievelijk het kapitalisme van de sociale markteconomie, het democratisch
socialisme en de milieubescherming zouden volgens Wogaman overigens wel de
waardevolle elementen uit de ideologieën van het marxisme en het laissez-faire
kapitalisme kunnen be-
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houden, zonder daarbij te worden belast met hun gebreken. Immers, zowel in de
ideologie van het kapitalisme van de sociale markteconomie als in de ideologieën
van het democratisch socialisme en de milieubescherming worden de mensenrechten
en de politieke democratie ernstig genomen. Voorts wil elk van deze drie ideologieën
de goederen en diensten die worden voortgebracht, gebruiken voor de mensen in een
menswaardige samenleving. En elk van deze drie ideologieën staat volgens Wogaman
potentieel open voor de meeste, ook door christenen erkende waarden en bevat
bovendien voorzorgen tegen de zondige neigingen van de mensen.
De belangrijkste verschillen tussen laatstgenoemde drie ideologieën houden volgens
Wogaman vooral verband met (a) de mate waarin de economische prikkels voor het
verrichten van de maatschappelijk noodzakelijke werkzaamheden moeten worden
gebaseerd op eigenbelang en (b) de mate waarin het economisch beleid rekening
moet houden met het natuurlijke milieu en de eindigheid van de aarde. Wogaman
erkent dat de ideologieën van het kapitalisme van de sociale markteconomie, het
democratisch socialisme en de milieubescherming elk vele aanhangers heeft onder
de christenen. Zijn persoonlijke voorkeur gaat het meeste uit naar de ideologie van
het democratisch socialisme, zij het dat hij ook hierbij vele kritische kanttekeningen
plaatst. Als men precies wil weten waarom, dan moet men dit vooral voor theologen,
ethici en economen zeer interessante boek zelf maar eens gaan lezen.
L.J.J. van Eekelen

Eindnoten:
1 Dr. M. Klein, Taal kundig beschouwd, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1980, 312 pp., BF 750.
2 Zie ook: Jef Van den Broeck, Sociolinguïstiek: een maatschappelijk relevante linguïstiek?, in
Streven, mei 1980, pp. 727-735.
3 Dat is de overtuiging van o.m. J. Griffioen, auteur van Zeggen-schap. Grondslagen en een
uitwerking van een didactiek van het Nederlands in het voortgezet onderwijs, Groningen, 1975.
4 Cf. M. Baeyens, Nederlands tegen buitenlanders, in Heibel, maart 1981, pp. 71-85.
5 Cf. W. Van Belle, Taal en maatschappij, in Heibel, juni 1980, pp. 50-62.
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Boekbespreking
Filosofie
G.W. Leibniz, Metafysische verhandeling, ingeleid, vertaald en geannoteerd
door Machiel Karskens, Wereldvenster, Bussum 1981, 181 pp., B.F. 390.
G.W. Leibniz, New Essays on Human Understanding, vertaald en toegelicht
door Peter Remmant en Jonathan Bennett, Cambridge University Press,
Cambridge, 1981, xcvi + 483 pp., pb. £10,50 / geb. £28.
Leibniz is één van die filosofen die iedereen kent, maar van wie vrijwel niemand
ooit iets gelezen heeft. Men kan zich overigens afvragen of dat laatste nu wel zo'n
ramp is. De metafysische ‘dichtheid’ van zijn systeem lijkt voor de huidige tijd weinig
zeggenskracht meer te hebben. Terecht merkt Machiel Karskens in zijn inleiding tot
de Metafysische verhandeling op dat deze bij de lezer waarschijnlijk allereerst als
vreemd zal overkomen; een vreemdheid die uitsluitend te overwinnen zou zijn door
een duidelijke historische situering van deze filosofie. Van dat laatste heeft Karskens
zich in zijn inleiding en uitgebreid notenapparaat voortreffelijk gekweten. Zijn
commentaar maakt zeer duidelijk wat Leibniz voor ogen stond en waardoor zijn
denken werd bewogen. Maar dat wil nog niet zeggen dat diens filosofie zelf daardoor
erg veel aantrekkelijker of actueler wordt. Het belang van deze vertaling blijft dan
ook voornamelijk beperkt tot het gebied van de filosofische geschiedenis. En zeker
was de zeventiende eeuw in dat opzicht een bewogen tijd, vol controversen die later
op de algemene noemer van de strijd tussen empirisme en rationalisme werden
gebracht. Leibniz stond daarin uiteraard meer op het rationalistische standpunt, maar
uit de Metafysische verhandeling blijkt dat er ook binnen dat kamp grote verdeeldheid
heerste, en Locke zet zich met name af tegen de toenmalige volgelingen van Descartes
en tegen Spinoza. Tegelijkertijd voerde hij echter ook discussie met het Engelse
empirisme, vooral met de filosofie van zijn tijdgenoot John Locke, waaruit hij ook
een aantal elementen overnam. De Nouveaux Essais sur l'entendement humain vormen
een direct commentaar op Lockes hoofdwerk An Essay Concerning Human
Understanding. Ze werden geschreven om een directe discussie met Locke op gang
te brengen, maar daar is nooit iets van gekomen; Locke schijnt weinig ingenomen
geweest te zijn met de kanttekeningen die Leibniz bij zijn filosofie te plaatsen had.
Ze werden tenslotte pas bijna vijftig jaar na Leibniz' dood uitgegeven. Ook van dit
boek, geschreven in de vorm van een dialoog tussen een ‘Lockiaan’ en een
‘Leibniziaan’, geldt dat het voornamelijk van historisch belang is. Naast een verder
onderzoek naar de denkbeelden van Leibniz zal de nu verschenen, voortreffelijk
verzorgde Engelse vertaling vooral een bijdrage kunnen leveren aan de verdere
naspeuring van de receptiegeschiedenis van Lockes filosofie op het vasteland.
Ger Groot

Hans-Georg Pott, Die schöne Freiheit, W. Fink, München, 1980, 160 pp.,
DM. 28.
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Deze studie is een discussie van Schillers Über die ästhetische Erziehung des
Menschen in Einer Reihe von Briefen (1795) met Fichte over het concept van de
esthetische praktijk. Fichtes absolute ik, de eenheidsbasis van het menselijke
ervaringssysteem, wordt bij Schiller omgezet in de totaliteit van de mens, in het col-
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lectieve ik, de mensheid, waarin het individuele zijn en het zelfbewustzijn een
verbinding aangaan. Deze eenheid wordt herkenbaar, ervaarbaar in de kunst; esthetica
als voorwaarde van menselijk bestaan, een universele categorie bovendien. Vrijheid
m.b.t. esthetisch oordeel is bijgevolg een aspect binnen de substantie van de mens.
De titelterm (Fichtes begrip waar Schiller veeleer ästhetische Freiheit zou gebruiken)
slaat bijgevolg op de fundamenteel-filosofische discussie-inhoud die zo sterk het
classicistische denken heeft gedomineerd en die het vormcomplex van de kunst tot
object heeft gehad in diens relatie tot de ethisch-morele normwettigheid van de mens.
Is schoonheid een wezenskenmerk, een objectief produkt of een denkhandeling? Als
schoonheid een moment van een middel-doel-proces zou blijven, dan wordt esthetica,
en kunst in het algemeen, een marginaal fenomeen, een gedachte die het classicisme
met afschuw van zich afwijst. S. reconstrueert minutieus de discussie-vlakken in
moeizame tekstkritische arbeid waarin vanzelfsprekend de raakvlakken met Schelling
en Hegel zijn opgenomen.
C. Tindemans

Arthur Schopenhauer, Werke in Zehn Bänden, hrgb. von Arthur und
Angelika Hübscher, met een elfde band Ueber Arthur Schopenhauer,
Diogenes Taschenbücher 140/1 t/m 140/10 en 153, Diogenes Verlag, Zürich,
1977, DM. 98.
Arthur Schopenhauer, Ein Lesebuch, eingeleitet und herausgegeben von
Angelika und Arthur Hübscher, W.A. Brockhaus, Wiesbaden, 1980, 253
pp., DM. 30.
Arthur Schopenhauer, De wereld een hel, vertaling en aantekeningen van
Heleen J. Pott, inleiding van Maarten van Nierop, Boom,
Meppel/Amsterdam, 236 pp., BF. 512.
Het lijkt geen toeval dat de filosoof die van het pessimisme zijn grondovertuiging
maakte weer volop in de belangstelling staat op het moment dat de hele westerse
wereld de roze verwachtingen van de jaren zestig en begin van de jaren zeventig
heeft ingewisseld voor de verregaande somberheid van het doemdenken van de jaren
tachtig. Schopenhauer is ‘in’, en wel zozeer dat de uitgeverij Diogenes het enkele
jaren geleden zelfs aandurfde diens oorspronkelijk bij Brockhaus verschenen
verzamelde werken in een zeer goedkope, maar voortreffelijk verzorgde pocket-editie
op de markt te brengen.
Helaas is niet alles wat in deze ‘Schopenhauer-welle’ verschijnt van een dergelijke
hoge kwaliteit. Ook in het boekenvak geldt de kreet: ‘waar een markt is, is een
uitgave’, en zo heeft het echtpaar Hübscher, dat eerder beide edities van
Schopenhauers verzamelde werken verzorgde, zich nu bezondigd aan de uitgave van
een Schopenhauer-leesboek, bestaande uit min of meer historisch geordende
fragmenten, gewoonlijk van enigszins peinzende aard. Het resultaat lijkt nog het
meeste op een bundel lang uitgesponnen spreuken in de trant van de Succes-agenda,
wijsheden zonder context en rode draad - een bladerboek voor meditatieve momenten.
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Dat zulks nauwelijks nog iets met filosofie, en zeker niet met Schopenhauer te maken
heeft, behoeft weinig betoog.
Dit alles is des te verwonderlijker, daar Hübscher vroeger al eens een
Schopenhauer-bundel had samengesteld, die veel beter beantwoordde aan wat men
daarvan zou mogen verwachten. Deze bundel Welt und Mensch vormde het
basismateriaal voor de Nederlandse vertaling van de Schopenhauer-selectie die in
de serie Boom klassiek is verschenen. Al te loshangende aforismen werden geschrapt,
maar verder bleef de grote lijn gehandhaafd, waardoor een samenhangend geheel
ontstond dat aan het systematische karakter van Schopenhauers filosofie behoorlijk
recht doet. Ook hier is een zekere versnippering natuurlijk niet te vermijden geweest,
maar voor zover mogelijk is de gedachtengang van citaat tot citaat getrouw gevolgd,
vooral in de eerste helft van het boek. Een dergelijke bloemlezing is uiteraard nog
steeds niet helemaal ideaal, maar zolang een integrale vertaling van het hoofdwerk
niet tot de mogelijkheden behoort, bezitten we in deze bundel in ieder geval een
inleiding die dat ideaal zeer dicht benadert. En dat is zeker niet in de laatste
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plaats te danken aan de uitstekende vertaling van Heleen Pott en de voortreffelijke
inleiding van Maarten van Nierop.
Ger Groot

X., Sur l'aménagement du Temps, Editions Mediations, Denoël-Gonthier,
Paris, 1981, 288 pp.
Dit zijn de referaten van een symposium, waaraan deelnamen een economist (J.P.
Dupuy), een bioloog (J. de Rosnay) een kinderpsycholoog (R. Zazzo), een kunstenaar
(N. Schöffer), een communicatiedeskundige (J. Cloutier), een theoloog (E.J. Kaelin)
en een filosoof (M. Serres). Het is vaak boeiender dit soort bijeenkomsten mee te
maken dan er achteraf over te lezen. Het allergrootste deel hier wordt ingeruimd voor
de discussies die na de referaten gedurende een drietal dagen plaatsvonden. Het zal
niet verbazen dat het eigenlijk slechts de filosoof is die, in deze context, het thema
aankan. Incidenteel zijn er hier en daar ook boeiende gedachtengangen te lezen, maar
het geheel blijft onbevredigend, en dat zal wel liggen aan het thema zelf, dat zich
uiteindelijk niet goed leent voor zulke ‘punctuele’ benaderingen: wanneer gaat
discussie over de tijdsproblematiek over in een soort gebazel naar aanleiding van de
Tijd?
Eric de Kuyper

Theologie
Duerloo, K.A. & B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud en R. Zuurmond
(red.), Amsterdamse cahiers voor exegese en Bijbelse theologie, deel 1, 1980,
128 pp.; deel 2, 1981, 146 pp., fl. 19,90 elk, Kok, Kampen.
Iedereen die nu eindelijk eens wil weten wat in theologische kring wordt bedoeld
met de (vaak pejoratief gebruikte) aanduiding ‘Amsterdamse School’, mag de
gelegenheid niet voorbij laten gaan om nu eens zélf - en niet uit de tweede hand,
hetgeen veel te vaak gebeurt - op het spoor te komen van wat deze voornamelijk aan
de Amsterdamse universiteiten en hogescholen verbonden exegeten beweegt.
Eén van de in het oog springende uitgangspunten is, dat het hen altijd gaat om de
‘Letztgestalt und Jetztgestalt’ van de Bijbelse geschriften (een opvatting overigens
die ook door verscheidene niet in Amsterdam docerende exegeten wordt
gepropageerd!). De Bijbeltekst zoals deze thans voor ons ligt is gezaghebbend en
normerend voor ons geloof, niet een onbekend vóórstadium ervan. Ook wordt er in
de Cahiers veel aandacht geschonken aan het probleem van het ideolect bijbelvertalen.
Wie mocht menen dat deze op Martin Buber teruggaande wijze van vertalen een
typisch Nederlandse beweging is, vergist zich. Via de Cahiers zal men tot de
verrassende ontdekking komen dat ook in het Franse en Engelse taalgebied de
beginselen van het concordant/ideolect vertalen in praktijk zijn en worden gebracht
(men denke aan André Chouraqui en Everett Fox).
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De bijdragen van de verschillende auteurs, die een groot gedeelte van de Bijbel
bestrijken, maken keer op keer duidelijk hoe knap elk verhaal van de Schrift is
gecomponeerd. Er staat werkelijk geen woord teveel en alles heeft zijn organische
plaats binnen het geheel.
Kortom: de beide Cahiers worden van harte aanbevolen; enerzijds omwille van
het geboden materiaal, anderzijds om nu eens zelf geconfronteerd te worden met die
- mijns inziens al te vaak verguisde - groep bijbelwetenschappers. Het zal blijken
dat van provincialisme geen enkele sprake is; iedereen die Bijbel leest - waar ook
ter wereld - wordt hier in de kern van de zaak aangesproken.
Panc Beentjes

Jan Grootaers, De onverwachte wending, Emmaüs, Beveren/B. Gottmer,
Nijmegen, 1981, 304 pp., BF. 690.
De auteur, lid van het Leuvens Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, biedt hier
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een zeer persoonlijke en sterk gedocumenteerde analyse van de postconciliaire
ontwikkeling aan. Verschuivingen in machtsverhoudingen tussen Curie en periferie
en tussen niet-Westerse en Westerse kerken leidden tot een ‘wending’ waarbij de
resultaten zelf van Vaticanum II geleidelijk aan het voorwerp van een herlezing zijn
geworden. Hij besluit met te wijzen op een aantal dieper liggende vragen die aldus
in de verdrukking zijn gekomen en explosief zullen blijven. Meer recente
ontwikkelingen, vooral in de niet-Westerse kerken, bereiden o.i. echter een nieuwe
fase voor, uitlopend op meer pluralisme en op een herinterpreteren van de
collegialiteit. Een degelijk boek dat op een behoedzame manier achter de schermen
doet kijken.
Jan Kerkhofs

Jan Lambrecht, Daar komt toch eens... Opstellen over verrijzenis en eeuwig
leven, Acco, Leuven, 1981, 240 pp., BF. 380/fl. 27,25.
Het boek bundelt zes opstellen over de verrijzenis van Jezus en die van de christenen
en over het leven na de dood. Alle zes hoofdstukken zijn bijbelse bijdragen: het Oude
Testament, de evangeliën, Paulus en de Apokalyps komen uitvoerig ter sprake. Het
eerste hoofdstuk handelt over het leven na de dood volgens de Schrift en onderzoekt
ook kritisch dit gegeven. Het tweede stelt de vraag hoe het geloof in Jezus' verrijzenis
concreet ontstaan is (een kritische presentatie van de stelling van R. Pesch). Het
derde biedt een uitvoerige analyse van Apok. 11, omdat daar gesproken wordt over
de verrijzenis van twee getuigen en omdat in discussies over opstanding naar deze
tekst verwezen wordt (een boeiend leesstuk!). Het vierde opstel (naar mijn smaak
het aantrekkelijkste) stelt een reconstructie voor van de gebeurtenissen rond Jezus'
verrijzenis en van de geestesgesteldheid waarin zijn leerlingen toen verkeerden (naar
een studie van G. Lohfink). In het vijfde hoofdstuk wordt de vraag gesteld hoe de
leerlingen hun paaservaring hebben uitgedrukt en welke voorstellingscategorie verrijzenis of verhoging - aan het begin stond. En tenslotte gaat de aandacht uit naar
de betekenis van een bevreemdende uitdrukking die Paulus in 2 Kor. 7,3 gebruikt:
‘om samen te sterven en samen te leven’, een onverholen uitnodiging tot het geloof
in een leven na de dood.
Ruime informatie over het huidige bijbelonderzoek, een eerlijke en onbevangen
presentatie van stellingen en opties in verband met de betekenis en de theologische
interpretatie van schriftteksten, tenslotte de moed om persoonlijk te denken en uit te
komen voor een beproefde geloofszekerheid (lees het nawoord!): dit lijken mij de
voornaamste kwaliteiten te zijn van dit degelijke werk. Al zijn een paar hoofdstukken
(ik denk aan de laatste twee) van een hoger technisch gehalte, het boek in zijn geheel
verleent inzicht in de hedendaagse problematiek in verband met verrijzenis en eeuwig
leven, het vermag een antwoord te brengen in situaties van onzekerheid en twijfel.
Aan het einde van twee hoofdstukken is een selectie bibliografie toegevoegd;
bovendien is het boek voorzien van een dubbele index van bijbelplaatsen en moderne
auteurs.
J.-M. Tison
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E. Schillebeeckx, Kerkelijk ambt. Voorgangers in de gemeente van Jezus
Christus, H. Nelissen, Bloemendaal, 19802, 176 pp., fl. 27,90.
Tussen 1972 en 1980 schreef prof. E. Schillebeeckx vier ongewoon krachtige artikelen
over het kerkelijk ambt: het eerste in 1972 (in de bundel Aan mensen gewaagd), het
tweede en derde in 1979 (in het verslagboek Basis en ambt en Tijdschrift voor
theologie nr. 3) en het laatste in 1980 (in Concilium nr. 3). In Kerkelijk ambt bundelt
hij deze vier bijdragen; hij heeft ze echter herwerkt en aangevuld en ze vooral tot
een nieuw geheel omgebouwd.
De eerste twee (of drie) hoofdstukken schetsen de geschiedenis van het kerkelijk
ambt. Na het Nieuwe Testament komt de tegenstelling tussen het eerste en tweede
christelijk millennium aan de beurt. Schillebeeckx meent dat in de oude kerk ‘absolute
wijdin-
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gen’, d.w.z. wijdingen zonder concrete band met de plaatselijke gemeente, onmogelijk
waren, terwijl vanaf de late middeleeuwen en de moderne tijd zulke wijdingen
algemene regel werden. In het feodale en vooral moderne priesterbeeld kwam zo de
nadruk te liggen op een sacerdotalistisch-ontologische ambtsopvatting, d.i. de priester
als bedienaar van de eucharistie, middelaar tussen God en de mensen, andere Christus
enz.
In het vierde hoofdstuk tracht Schillebeeckx de alternatieve ambtspraktijken van
bepaalde basisgroepen en kritische gemeenten vanuit het Nieuwe Testament en de
oude kerk te legitimeren. En na een kort hermeneutisch intermezzo schetst hij enkele
toekomstperspectieven van het ambt. Hij doet dit bij wijze van vier geformuleerde
opdrachten die op een gemeente rusten, die volgens de norm van de christelijke
apostoliciteit wil leven en handelen. En opteert dan voor ambt in teamverband of als
pastoraal team, dat de ecclesiale ‘ordinatio’ moet ontvangen.
Ik geloof dat prof. Schillebeeckx de betekenis van de nieuwe ambtspraxis, die
uitsluitend vanuit de gemeente tot stand komt, voor de toekomst van het kerkelijk
ambt overschat. En dat de historische doorlichting van een stuk actuele
ambtsproblematiek op een aantal punten eenzijdig moet worden genoemd. Wel kan
ik het ermee eens zijn dat een deel van het huidige eisenpakket, d.w.z. een aantal
van de toelatingscriteria voor het ambt, in onze kerk en onze wereld van vandaag
aan herziening toe is.
Robrecht Michiels

Literatuur
Thomas Bernhard, Über allen Gipfeln ist Ruh. Ein deutscher Dichtertag
um 1980 Komödie, Suhrkamp, Frankfurt, 1981, 144 pp., DM. 11,80.
In het nu wel bekende astmatisch-ritmische versproza schrijft S. andermaal een
bitterboze komedie, dit keer over de stupiditeit van grote literatoren (met Thomas
Mann-ingrediënten) en de infantiele hoera-pers zonder enige intellectuele dimensie.
Het is niet een stuk dat zich door zijn conflictkern of actiebasis onderscheidt maar
door de gedragsbeschrijving, de interactie zonder tekststeun maar vol suggestieve
subversiteit en de verlengde radius van maatschappelijke satire. Toch lijkt deze
ontwerpstijl zichzelf nu te herhalen terwijl de aanleiding op zich toch te krap uitvalt.
Wil S. zich aan dit maniërisme onttrekken, dan zal, bij verder subtiliseren van deze
schrijfstrategie, toch een ander subjectveld moeten geopend.
C. Tindemans

Piet van Aken, De blinde spiegel, Elsevier Manteau,
Antwerpen/Amsterdam, 1981, 373 pp., BF. 495.
Na zijn verrassende korte roman Dood getij (1979) waarin de socialistische beweging
van een halve eeuw geleden als decor diende, pakt Piet van Aken thans uit met een
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volumineus boek waarin hij de socialistische partijpolitieke overtuigingen in
Vlaanderen anno 1980 demystificeert (voor zover dat nog nodig zou zijn). ‘Wie in
loondienst voor de politieke of syndikale top werkt krijgt omzeggens dagelijks een
les in demystifikatie’ laat S. het hoofdpersonage, Isi Rommens, in het midden van
het boek zeggen.
Deze Isi Rommens, zoon van een steenbakker, stamt uit een militant socialistisch
gezin en heeft zich een reputatie van gedegen ambtenaar opgebouwd op het ministerie
van arbeid, waar hij vooral moet optreden als bemiddelaar bij sociale conflicten. De
sectoren en ondernemingen waar het over gaat zijn duidelijk herkenbaar achter de
weinig versluierende naamgeving. Van Aken schrijft in zijn roman over de
verloedering van de politieke taal en over de verloedering van de mensen zelf aan
de politieke top. In de dialogen met zijn schoonvader Croes, een socialist van de
oude garde, en in de gesprekken op de wekelijkse partijtjes bij Lode Manshouwers,
de ‘generaal’ van de vakbond, discussieert Isi Rommens over de onoverbrugbaar
geworden afstand tussen de marxistische doctrine en de praxis van de Vlaamse
socialistische leiders. Hij klaagt de
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portefeuillehonger van de politici en de mandatenhonger van de vakbondsleiders
aan. Hij betreurt de verdwijning van het solidariteitsbegrip en hekelt het opportunisme
en machtsmisbruik van zowat alle topmandatarissen. Helemaal geen milde evaluatie
dus van de socialistische beweging waar Van Aken zich als schrijver mee verbonden
heeft. Maar niet alleen de politiek is een blinde spiegel, ook de man-vrouwrelaties
vormen voor het hoofdpersonage een blinde vlek. De idealist Isi Rommens is in feite
niet opgewassen tegen de alliantie van macht en seks waarmee hij in zijn politieke
werkkring haast dagelijks geconfronteerd wordt. Vrouwen zijn er ruil- en lustobjecten
ter bevrediging van door marathonzittingen, recepties en reizen afgepeigerde politici.
De auteur heeft er wel voor gezorgd geen louter ideeën-boek te schrijven. Door de
moord op Rommens' secretaresse, diens toenadering tot Viviane Melis in een relatie
die méér inhoudt dan wat zopas over vrouwen en politici gezegd is, en ook door de
dromen over de herinneringen aan zijn jeugd in de Rupelstreek krijgt de roman naast
een ideologische ook een algemeen-menselijke dimensie. Piet van Akens laatste boek
is een op z'n minst merkwaardige sociale roman waarin de lezer de politieke spiegel
van zijn beroerde tijd wordt voorgehouden.
J. Gerits

Wladimir Wojnowitsj, De troonpretendent, De verdere lotgevallen van
soldaat Iwan Tsjonkin, vertaling: Gerard Cruys, Meulenhoff, Amsterdam,
1981, 349 pp.
In 1977 verscheen bij Meulenhoff het eerste deel van de ‘Tsjonkin-cyclus’: De
merkwaardige lotgevallen van soldaat Iwan Tsjonkin. Daarin maakten we kennis
met deze sympathieke anti-held, die met zijn onnozelheid en boers gezond verstand
de halve Sovjetunie op stelten weet te zetten, wanneer hij als soldaat tijdens de
Tweede Wereldoorlog opdracht krijgt een neergestort vliegtuig te bewaken en deze
taak naar beste kunnen tracht te vervullen. Het is echter niet zozeer Tsjonkin die de
oorzaak vormt van alle hoogst komische verwikkelingen, maar veeleer het
dolgedraaide, overgecentraliseerde Russische staatsapparaat, dat in deze satire dan
ook genadeloos onderuit wordt gehaald. Die lijn wordt in het vervolgboek De
troonpretendent doorgetrokken; opnieuw worden de opgeblazen, maar eigenlijk zo
kleinzielige volkscommissarissen, de van eigendunk vervulde legerofficieren, de
slaafse staatsjournalisten, de kolchozenleiders en officieren van justitie op de meest
letterlijke wijze in hun hemd gezet. Toch is de uitbundig-hilarische sfeer van het
eerste boek inmiddels wat verkoeld, en klinkt er bij alle humor ook enige bitterheid
door, wellicht veroorzaakt door de toenemende moeilijkheden die Wojnowitsj in de
Sovjetunie ondervond en die uiteindelijk leidden tot zijn vertrek uit Rusland in 1980.
Ook dit tweede Tsjonkin-boek werd weer op voorbeeldige wijze vertaald, met een
levendige frisheid die men in vertalingen uit het Russisch maar zelden tegenkomt.
Ger Groot

Literatuurwetenschap
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Walter Hinck (Hrsg.), Rolf Hochhuth - Eingriff in die Zeitgeschichte. Essays
zum Werk, Rowohlt, Reinbek, 1981, 287 pp., DM. 20.
Omdat R. Hochhuth 50 is geworden, maken tijdgenoten balans. De ondertitel maakt
duidelijk dat niet zijn eventueel literaire dimensie de eerste aandacht krijgt maar zijn
aandeel in het actualiteitsproces binnen de Duitse Bondsrepubliek. In afwezigheid
van de overleden Th.W. Adorno die het oneens was met Hochhuths
Stellvertreter-offensief, maken notoire dissidenten als H. Böll en F.J. Raddatz toch
iets te gemakkelijk de tafel schoon. Wat beter nuancerend zij het uiteindelijk
instemmend met intentie en methode defileren S. Sontag, E. Schwarz, H. Mayer, M.
Durzak, W. Hinck, K.O. Conrady e.a. om individuele Hochhuthteksten te
karakteriseren. Iets meer afstand want zich baserend op dramatische of theatrale
perspectieven nemen G. Rühle en
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P. Iden. A. Kelletats selectiebibliografie is in elk geval nuttig voor wie verder wil.
C. Tindemans

Walter Jens (Hrsg.), Literatur und Kritik, Deutsche Verlags-Anstalt,
Stuttgart, 1980, 277 pp., DM. 32.
Marcel Reich-Ranicki, Entgegnung. Zur deutschen Literatur der siebziger
Jahre, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 19802, 436 pp., DM. 38.
Marcel Reich-Ranicki, Nachprüfung. Aufsätze über deutsche Schriftsteller
von gestern, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 19802, 356 pp., DM. 38.
De om uiteenlopende redenen gevreesde Duits-Poolse criticus M. Reich-Ranicki
(Die Zeit tot 1973, sedertdien FAZ), totem en taboe tegelijk in de literaire
stammenwereld, heeft zijn 60e verjaardag gevierd en zijn vriend en collega W. Jens
heeft alle bekenden, de intimi zowel als de afgestraften, opgetrommeld zich met het
verschijnsel MRR of de literaire kritiek op zich in te laten. Het resultaat is uiteraard
erg ongelijk maar altijd boeiend zowel om de expliciete moeizame relatie tot MRR
als vooral om de zelfonthulling en introspectie. MRR's eigen bundels, niet exclusief
met Duitse maar vanzelfsprekend met de internationale topauteurs bezig, blijven
gebonden aan het publikatiemoment. Nieuwe boeken worden ouderwets normatief
geprezen of weggeduimd op niet altijd even doorzichtige gronden; oudere publikaties
worden bij hun heruitgave onderzocht naar hun actualiteitskenmerken. Bellettrie is
het bij lange na niet; de houthakkersstijl baant zich een weg naar de ideële positie
en de overlevingsfunctie van literatuur in deze tijd. Mij lijkt dan ook de
literairsociologische functie van MRR wezenlijker dan de intrinsiek-literairkritische.
Literaire kritiek in de onmiddellijke evaluatiesfeer gaat zelden het niveau van
reputatie(de)constructie te boven.
C. Tindemans

Herman Parret, Filosofie en taalwetenschap, Van Gorcum, Assen, 1979,
124 pp., fl. 19,90.
De taalwetenschap met haar raakvlakken naar praktisch alle andere wetenschappen
die de mens tot voorwerp hebben, is een tamelijk onoverzichtelijk gebied geworden.
Het is dan ook een grote verademing om in de wirwar van publikaties dit boekje van
Parret in handen te krijgen. De auteur is zeer op het gebied van de taalwetenschap.
Als filosoof zet hij helder uiteen welke domeinen worden ingenomen door de
taalfilosofie, de linguïstische filosofie en de filosofie van de taalwetenschap. Over
de gebiedsindeling bestaat de nodige verwarring, maar de auteur geeft op een m.i.
zeer terechte wijze aan, in welke van deze drie disciplines de taalwetenschap een
constitutieve rol speelt. Om deze drie disciplines duidelijk te kunnen situeren, geeft
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de auteur aan welke de twee paradigmatische visies op de taal zijn: de verhouding
van het spreken tot het denken, en het feit dat spreken intersubjectief is en
gemeenschapstichtend. Vanuit deze verheldering van de alles funderende visies lukt
het Parret om op boeiende wijze bepaalde theorieën uit de filosofie van de
taalwetenschap te verhelderen, zoals de verschillende structuralistische en
transformationeel-generatieve taaltheorieën. Het laatste gedeelte van dit boekje
behandelt de interessante vraag welke band er bestaat tussen de linguïstische theorie
en haar ideologische implicaties. Volgens Parret zijn linguïstische theorieën nooit
neutraal, en dat betekent dat er een noodzakelijke band bestaat tussen leer en ideologie:
de linguïst heeft zoals elke wetenschapsmens behoefte aan een ethiek en een politieke
filosofie. Met dit standpunt neemt Parret duidelijk positie in de verhitte discussie
omtrent de waardenvrijheid van de wetenschap. Hier zouden de nodige nuanceringen
aangebracht moeten worden.
Tezamen met G. Nuchelmans Taalfilosofie-Een inleiding (Muiderberg, 1978)
vormt dit boekje een uitstekend overzicht van de taalproblematiek. Nuchelmans
werkje is meer een inleiding tot de analytische taalfilosofie, terwijl het boekje van
Parret het eerste geschrift in het Nederlandse taalgebied is dat zich uitsluitend wijdt
aan de filosofie van de taalwetenschap. Jammer dat het werk ritselt van de vele
drukfouten.
Herman Bleijendaal
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Malcolm Pittock, Ernst Toller, Twayne, Boston, Holt-Saunders,
Eastbourne, 1979, 216 pp., £8,95.
Naast het niet zonder meer bevorderlijke feit dat S. in hoge mate geporteerd is voor
Tollers levenshouding, onderscheidt zich deze studie, als introductie bij een nieuwe
generatie met de exilreputatie niet langer vertrouwd, door de uitermate minutieuze
en nauwkeurige analyse van elk van Tollers geschriften, met grote nadruk op de
inderdaad te vaak verwaarloosde lyriek. Ondertussen blijft het voor niet in
laat-expressionistische poëtologische technieken ingewijde lezers moeilijk om S.'s
bewonderenswaardige geestdrift te volgen, die het formele reliëf verwaarloost om
zijn inhoudelijke voorkeur. Natuurlijk verdient het politiek-pacifistische raamwerk
van Tollers leven alle nadruk, vooral ook binnen de literaire expressie; of het echter
volstaat religieuze verwantschap uit te drukken binnen een neohumanistische
levensvisie om meteen literair waardevol te worden, waag ik te betwijfelen. Ook
acht ik het systematisch ontwaarden van Brecht met vergelijking tot Toller historisch
niet te verdedigen.
C. Tindemans

Theater
Herbert Barth (Hrsg.), Bayreuther Dramaturgie. Der Ring der Nibelungen,
Belser, Stuttgart, 1980, 445 pp., DM. 48.
Uit wat in de programmaboekjes van de Ring-voorstellingen te Bayreuth sedert 1951
aan dramaturgische intentieverklaringen aan het feestpubliek werd aangeboden, is
deze bundel samengesteld die de ambitie heeft door het chronologisch naast elkaar
plaatsen en het thematisch rangschikken een sluitend concept en een structureel
verhaal ter beschikking te stellen. Te vele bijdragen staan echter in een
Duits-op-hoge-stelten, in staatsiepak, om echt een interpretatorisch-compacte eenheid
te kunnen produceren. Meteen worden er ook minstens twee vervolgen aangekondigd
waarmee Wagners overige Bayreuthpijlers op dezelfde wijze vereeuwigd willen
worden. Het procédé ruikt teveel naar de boekenkast en laat onder deze vorm, met
weglating van de andere structurele aspecten van de voorstelling, geen volwassen
aandacht opkomen. De spanning is niet meegereproduceerd, de gespannen relatie
tussen vernieuwende theaterlui en conservatief representatiepubliek evenmin. Voor
heel diepe insiders wellicht toch een document.
C. Tindemans

Maurice Descotes, Histoire de la critique dramatique en France, G. Narr,
Tübingen/J.-. Place, Paris, 1980, 405 pp., DM. 76.
In een erge (soms ook ergerende) mate van intuïtionistische deductie tracht S. een
historisch krachtlijnenschema op te stellen dat de bestaanbaarheid van de theaterkritiek
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als institutie (doorgaans toch veeleer als dramakritiek overlevend d.w.z. de theatrale
autonomie wordt verwaarloosd, de dramatisch-literaire identiteit wordt getoetst)
historisch sedert haar ontstaan heeft gedetermineerd: de graduele uitwerking van een
prescriptieve canon die zich als grotendeels immobiele code opwerkte, die weliswaar
in het grillige spel van de generaties partiële, zelden fundamentele wijzigingen
onderging tot de nieuwe motoriek van de sociologische krachten in de distributie
van dit handwerk (de rol van de pers, de diversiteit in de persintentionaliteit, de
verdringing uit het persfocus) het conventie-gehalte aantastte. Vrij vaak is bij alle
verengende beknoptheid toch nog enige praatzucht aan te merken, maar de
herhalingsdrang blijft toch gericht op het sterker bewust maken van wat S. de
immanente krachten bij het bepalen van de zelfstandigheid en de evolutionele
mogelijkheden van de kritiek van drama en theater acht. Zo is het resultaat meer dan
enkel vlugge vulgarisatie en brengt het meermaals nieuwe inzichten, in elk geval
nieuwe associatieve bundelingen van het samenspel van maatschappelijke en theatrale
tendensen; anderzijds is de methodologische onderbouw niet die van een
wetenschappelijke thesis en blijft er dus veel beweringsstof
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die zowel gunstig als overtrokken uitvalt. Blijft het feit dat S. geslaagd dient genoemd
in de poging van gebonden verhaal aan te bieden over deze receptionele tak binnen
de communicatieprocessen van het theater als sociaal fenomeen.
C. Tindemans

Film
W.R. Lavine, In a glamorous fashion, the fabulous years of costume design,
George Allen & Unwin, London, 1980, 259 pp., geïll., £19,95.
In de geschiedenis van de hedendaagse mode zou Hollywood een zeer apart hoofdstuk
moeten beslaan. Enerzijds is er het show-aspect van de normale haute-couture - het
gaat tenslotte steeds om ‘kostumes’, kledingstukken en gewaden die te maken hebben
met de uitbeelding van karakters en fictie - anderzijds was de invloed van Hollywood
op de doorsnee-toeschouwers, hun modebewustzijn erg groot. Deze
Hollywood-kostumering is nog steeds onvoldoende onderzocht, vooral dan wat de
artisanale en industriële facetten ervan betreft; welke rol de kostuum-ontwerpers
hadden in de studio's, hoe ze samenwerkten met de andere team-leden; welke hun
rol was in het tot stand brengen van de specifieke star-image. Dit nieuwe boek blijft
weer onder de verwachtingen. Geen van de zopas genoemde thema's komt grondig
ter sprake; het blijft te veel een kijk van een journalistieke out-sider (wat Lavine nu
precies niet is, vermits hij zelf in eerste instantie nauw bij het métier betrokken is).
Het rijke beeldmateriaal compenseert gedeeltelijk deze lacune. Ook vindt men
biografische gegevens over de beroemdste ontwerpers.
Eric de Kuyper

G. Seeslen & C. Weil, Western-Kino, Rowohlt, Reinbek, 1979, 252 pp.
G. Seeslen & C. Weil, Kino des Phantastischen, Rowohlt, Reinbek, 1980,
188 pp.
G. Seeslen, Kino des Utopischen, Rowohlt, Reinbek, 1980, 316 pp.
G. Seeslen, Kino der Angst, Rowohlt, Reinbek, 1980, 249 pp.
G. Seeslen & C. Weil, Aesthetik des erotischen Kinos, Rowohlt, Reinbek,
1980, 286 pp.
G. Seesslen, Mord im Kino, Rowohlt, Reinbek, 1981, 333 pp.
Wat deze Grundlagen des populären Films betreft kan je twee houdingen aannemen.
Stel je de criteria nogal streng op dan moet geconstateerd worden dat de theoretische
onderbouw van het gezamenlijk concept en vooral van elk deeltje afzonderlijk
onvoldoende uitgewerkt is. Ook op feitelijk film-historisch vlak wil er wel eens iets
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verkeerd gaan, vnl. te wijten aan de beperkte middelen. De essayistische uitwerking
is vaak pisch Amerikaans onderwerp moet behandelen. De Essayistische uitwerking
is vaak nogal oppervlakkig, al te descriptief of gladveralgemenend. Het positieve
van de onderneming is dat gepoogd wordt aan de ‘genre-problematiek’ (western,
musical, enz...) een oplossing te bieden: het is niet toevallig dat het deeltje gewijd
aan Science-fiction Kino des Utopischen heet! Ook al is dit minder consequent
uitgevoerd en uitgedacht dan men zou wensen, het bewijs is toch op z'n minst geleverd
dat de auteurs zich bewust zijn van de problematiek, en dat een andere benadering
noodzakelijk is. Tenslotte is het toch steeds goed om zo'n rijke documentatie (in
beeld, bibliografie, enz...) te vinden in handzame pockets (ook al is de accuratesse
niet steeds aanwezig: de samenstellers blijken vaak gedwongen met
tweedehandsbronnen te werken).
E. de Kuyper

Muziek
Karen Achberger, Literatur als Libretto. Das deutsche Opernbuch seit 1945,
C. Winter, Heidelberg, 1980, 288 pp., DM. 56.
Literarisering van het operalibretto (d.i. structurering naar opera-genologische aspecten
van zelfstandige literaire teksten),
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een tendens die de hele 20e eeuw beheerst, gaat S. na bij de meer dan 750 nieuwe
opera's sedert 1945 in de Duitstalige landen gecreëerd. In de theoretische
verantwoording weet S. best wat zulk onderzoek impliceert (taalstijl,
handelingsstructuur, configuratie, woord-klankrelatie, mutatieprincipes, symbiose
e.a.) en ze maakt een nuttig onderscheid tussen de functie van het libretto en die van
de partituur plus de organische interactie. In de hoofdtekst deelt S. de materie op in
de antiek-mythologische motieven, de dramatische tekstverwerking, de geadapteerde
resp. de omgefunctioneerde literatuur, de radio- en tv-libretti en de originele libretti
(geschiedenis, sprookje, abstrahering). Deze typologie is aanvechtbaar want onvolledig
en wankel; vooral is de metamorfose van tekstbestaan en opera-identiteit te sterk
gereduceerd tot toevoeging en schrapping. Dat gebeurt uiteraard vrij vaak maar S.'s
te willekeurige vermelding (die met de wijzigingen in de betekenisintenties te
oppervlakkig rekening houdt) dringt niet door in wat die genre-ombuiging precies
meebrengt of oplegt en met welke literair-instrumentele interventietechnieken dit is
gebeurd.
C. Tindemans

N. John (ed.) English National Opera Guides, Vol I, John Calder, London,
1981, 92 pp., £15.
N. John, English National Opera Guides, Traviata, Otello, Rosenkavalier,
Tristand und Isolde, John Calder, London, 1981, £2 (per deel).
A. Csampai, Don Giovanni (Mozart), Rowohlt, Reinbek, 1981, 282 pp.
D. Holland, Fidelio (Beethoven), Rowohlt, Reinbek, 1981, 219 pp.
U. Schreiber, La Bohème, (Puccini), Rowohlt, Reinbek, 1981, 281 pp., DM.
14,80.
Deze nieuwe reeksen kun je zien als het bewijs dat de opera in deze tijd een
belangrijke plaats verovert in het cultureel gebeuren. Het principe - reeds in Frankrijk
uitgeprobeerd met de succesrijke reeks l'Avant Scène - bestaat er telkens in het
volledige libretto af te drukken in de oorspronkelijke taal, met daarnaast een nieuwe
vertaling (in resp. het Engels of Duits), voorafgegaan van enkele situerende essays.
De ENO-Guides bieden erg beknopte opstellen die een idee geven van het werk. Ze
lijken zo een beetje op uitvoerige, goed-opgestelde programmabrochuurtjes; hun
lage prijs maakte ze erg aantrekkelijk. Ze zijn zowel los als verzameld beschikbaar.
Het eerste deel van de gebundelde versie bevat La Cenerentola (Rossini), Aida
(Verdi), De Toverfluit (Mozart) en Fidelio (Beethoven).
De nieuwe Duitse reeks is qua opzet en uitwerking heel wat ambitieuzer. Naast
het libretto (eveneens in de oorspronkelijke taal en in Duitse vertaling) wordt heel
wat ruimte gelaten voor een grondig musicologisch en dramaturgisch essay (dat bij
La Bohème is erg lezenswaardig); de ontstaansgeschiedenis in documenten;
belangrijke kritische reflecties; een bibliografie en discografie. Het enige wat ontbreekt

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

- behalve bij Fidelio - is een overzicht van de opvoeringspraktijk- en problematiek:
het accent ligt heel duidelijk bij het musicologische en literair-filosofische, en dat is
voor een reeks gewijd aan ‘opera’ toch een mankement? Men volstaat met ‘beelden’
van opvoeringen...
Eric de Kuyper
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binnenkant achterplat

Personalia
Dr. L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op ‘Ungarn und der Anschluss’. Is thans
verbonden aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, NL - 5037 GC Tilburg.
Dr. Wim L. Boelens s.j., geboren 1925. In 1946 ingetreden bij s.j., priester gewijd in
1958. Na filosofische studies aan ordeshuis Berchmanianum te Nijmegen, theologie
aan Canisianum te Maastricht, specialisatie in oecumenische dogmatiek te Paderborn
en Würzburg. Promoveerde in Würzburg in 1962 op het proefschrift ‘Die
Arnoldshainer Abendmahlsthesen’ (Assen, 1964, 393 pp.). Is sinds 1964 werkzaam
in het bisdom Groningen met speciale opgave: bevordering van oecumene en
interkerkelijke betrekkingen. Sinds 1972 diocesaan adviseur voor oecumene en
studiesecretaris aan het Diocesaan Centrum te Assen, bisdom Groningen.
Adres: Meerpaal 20, NL - 9733 AB Groningen.
Charo Crego, geboren 1954 te Navarra (Spanje). Studeerde filosofie te Madrid en
esthetica te Parijs. Is momenteel docente filosofie aan het instituut Joaquín Turina
en wetenschappelijk assistente van de vakgroep esthetica van de Universidad
Autónoma beide te Madrid.
Adres: Calle Galileo 67, 3o-I, Madrid 15, Spanje.
Dr. Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven. Assistent
aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. Promoveerde in '80 op
een studie over Hugues Pernath.
Adres: Withoeflei 57, B-2180 Kalmthout.
Ger Groot, geboren 1954. Studeert theologie aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Amsterdam en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Vertaler
van Filosofie als strenge wetenschap van Husserl (Boom, 1980).
Adres: Borneostraat 11, NL - 1094 CE Amsterdam.
Peter Hebblethwaite, geboren 1930. Studeerde filosofie in Frankrijk, theologie in
Heythrop, moderne talen in Oxford. Was van 1958 tot 1960 leraar moderne talen
aan Mount St. Mary's College. Was tot 1974 hoofdredacteur van ‘The Month’.
Publiceerde een boek over Georges Bernanos en over de kerk, ‘The Runaway Church’.
Adres: 45 Marston Street, GB - Oxford OX4 1JU.
P. Krug, geboren 1920. Studeerde Slavische talen. Publiceert regelmatig in
Nederlandse en Vlaamse tijdschriften over Oosteuropese geschiedenis, literatuur en
economie en de Oost-Westverhouding. Lid van de redactieraad van Civis Mundi,
China-Informatie en het inmiddels opgeheven Amersfoortse Stemmen (Internationale
School voor Wijsbegeerte).
Adres: Willem van Aelststraat 17-3, NL - 2612 HR Delft.
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Dr. Hugo Roeffaers s.j., geboren 1938. Studeerde Germaanse filologie, is assistent
Engelse letterkunde aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Sanderusstraat 5, B - 2000 Antwerpen.
Dr. L.J.J. van Eekelen, geboren 1932. Studeerde o.a. economie aan de universiteit
van Melbourne (Australië) en aan de Nederlandse Economische Hogeschool, thans
Erasmus Universiteit te Rotterdam. Promoveerde in 1977 aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam op De grondstructuur van monetaire integratie. Publiceerde o.a. een
inleidend boekje over de geldmarkt en het geldmarktbeleid en enkele artikelen in
vaktijdschriften. Thans verbonden aan de Economische Faculteit van de Vrije
Universiteit te Amsterdam.
Adres: G. van Nijenrodestraat 52, NL - 3621 GL Breukelen.
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Teilhard de Chardin herdacht, geëerd... vergeten?
Henk Jans
Van 16 tot 18 september 1981 vond in Parijs een colloquium plaats om de
honderdste verjaardag te herdenken van Teilhard de Chardins geboorte (1 mei
1881). Op de plechtige slotzitting in de grote zaal van het Unesco-gebouw nam
de Franse president Mitterrand als laatste het woord om de verdiensten van
zijn landgenoot uit de Auvergne te huldigen. Door hun gevarieerde nationale,
filosofische, religieuze en ideologische herkomst beantwoordden de meer dan
honderd deelnemers van het congres ongetwijfeld aan het publiek dat Teilhard
zijn leven lang gewenst en beoogd had, het publiek waarmee volgens hem de
kerk dringend in contact en gesprek had moeten komen. Zo pleitte b.v. Karan
Singh van India voor de dialoog tussen christendom en hindoeïsme, Al Sadeh
van Libanon voor die tussen islam en christendom; de Chinezen hadden het
over Teilhards belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen in hun land en de
Russische wetenschapsmensen beaamden volmondig Teilhards meest
fundamentele inzicht in de biologische evolutie - de toename van tegelijk
organische complexiteit en ‘innerlijkheid’ of bewustzijn - en de daaruit
voortspruitende onvervreemdbare verantwoordelijkheid van de mens voor het
verdere verloop en de voltooiing van die evolutie.
Mitterrands slottoespraak getuigde van een verrassend gedegen kennis van Teilhards
ideeëngoed. Terecht benadrukte hij dat Teilhards ‘kosmische visie’ uitmondt in de
‘socialisatie’ en ‘personalisatie’ van de menselijke soort, tegelijk te verstaan als een
reeds begonnen werkelijkheid en als een oproep tot de voortgezette verwerkelijking
ervan. Mitterrand mocht zich dan ook enige - niet eens als een verwijt bedoelde kritiek veroorloven ten aanzien van Teilhards te geringe aandacht voor de
maatschappelijke, collectieve en politieke dimensies van dit voor de mensheid zo
vitale proces.
Het Vaticaan had eveneens een boodschap aan het congres gestuurd, die in uiterst
lovende bewoordingen de heilzame inspiratie en invloed huldigde welke van Teilhards
ideeën en geschriften waren uitgegaan voor talloze christenen en niet-christenen. Dit
‘eerherstel’ vermeed zorgvuldig
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en vanzelfsprekend(?) elke allusie op de argwaan en de tegenkantingen (spreek- en
publiceerverbod, verbanning uit Europa) waarmee de hoogste kerkelijke instanties
Teilhard tot aan zijn dood hebben bejegend.
Waarschijnlijk hadden vele van Teilhards thans geprezen geschriften nooit het
licht gezien zonder zijn dramatische gewetensbeslissing van juli 1951. Na
maandenlang overleg met zijn trouwe vriend en medebroeder R. Jouve, en na
consultatie van een specialist in het kerkelijk recht, besliste Teilhard zijn verzamelde
geschriften bij testament te vermaken aan Mlle Mortier. Jeanne Mortier, een
zelfstandige vrouw, had in 1938 een kopie van Le Milieu Divin gelezen, en rustte
niet voor ze de auteur ervan had ontmoet. Dadelijk bood zij Teilhard haar diensten
aan en ze werd tot aan zijn dood de nauwgezette en toegewijde behoedster van de
haar toegezonden teksten. Aan die vrouw hebben de kerkelijke instanties het vandaag
de dag te danken dat zij met zoveel lof kùnnen verwijzen naar het oeuvre van Teilhard
de Chardin.
De vraag is nu wel of dit congres meer is geweest of kón zijn dan een
reanimatiepoging om de geslonken belangstelling voor Teilhard nieuw leven in te
blazen. Een paar jaar geleden reeds zag ik mij genoopt wat dieper in te gaan op de
mij veelvuldig gestelde vraag naar de redenen van die vrij plotseling geslonken
interesse1. De m.i. meest fundamentele reden is de verschuiving die zich in het
spanningsveld tussen geloof en wetenschap heeft voorgedaan: van een confrontatie
met de biologische evolutieleer naar die met de mens- en maatschappijwetenschappen
- of ideologieën - van onze tijd. Ik voegde er toen aan toe dat de blijvende en
inspirerende betekenis van Teilhard wellicht méér gezocht dient te worden in het
concrete getuigenis van zijn leven: in de wijze waarop hij opkwam voor een z.i.
dringend noodzakelijke maar sterk aangevochten mentaliteitsverandering, vnl. binnen
de kerk, een kerk waartoe hij behoorde en hartsgrondig verlangde te blijven behoren.
Heeft Teilhard niet ooit zelf aan M. Blondel geschreven: ‘Wat onze bespiegelingen
betreft, zij zullen onvruchtbaar blijven, voor ons en de andere mensen, als wij er niet
in slagen ze een concrete gestalte te geven door ons leven ernaar te richten’?
Om die Teilhard te leren kennen staan twee wegen open. Een eerste toegang was
reeds de publikatie van zijn overvloedige correspondentie: in zijn brieven sprak
Teilhard volkomen openhartig uit water in hem omging,

1

Henk Jans, Waarom is Teilhard de Chardin niet meer in?, in Streven, januari 1979, pp. 24-33.
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zijn angsten en twijfels, zijn vertwijfeling soms en zijn opstandigheid, vaak ook zijn
ontmoediging. Uit zijn brieven blijkt dat het hem vaak verweten ‘naïef en
probleemloos optimisme’ in feite een zeer duur bevochten volharding in de hoop is
geweest (voor hemzelf én voor de mensheid) ondanks àlles wat daartegen sprak. Een
tweede toegang vormen de intussen verschenen biografieën als die van Mary en Ellen
Lukas2, die tenminste evenveel aandacht besteden aan Teilhards persoonlijke
belevingen als aan ontstaan, ontwikkeling en samenhang van zijn ideeën.
Die brieven en biografieën geven ons, om te beginnen, een echt verhelderend
antwoord op de vraag waarom Teilhard het schrijven echt niet kon laten. Gefnuikt
en beknot als hij was in de uitingsmogelijkheden van ‘zijn verrukking die naar buiten
wou losbarsten’ (brief aan Pater Generaal bij zijn vertrek naar de Amerikaanse
ballingschap, 1951), zag Teilhard geen andere uitweg, wilde hij niet zichzelf en zijn
roeping verloochenen - ‘op straffe van een inwendige catastrofe en van ontrouw aan
mijn dierbaarste roeping’ (ibid.). Hij wilde schrijven, veel schrijven, desnoods voor
het nageslacht. ‘Als ik niet schreef, bekende hij aan een medebroeder, dàn zou ik
verraad plegen’.
Maar schrijven voor het nageslacht was hem blijkbaar niet genoeg. Om als mens,
als gelovige en ‘geroepene’ te kunnen leven en overleven in de beroerde situatie van
objectieve mislukking en subjectieve vereenzaming, moest hij het neergeschrevene
kunnen meedelen aan, bespreken en overwegen met zijn vele vrienden. En dat is hij
blijven doen op een - soms te - argeloze en vrijmoedige manier, zonder een zweem
van terughoudendheid. Naarmate Teilhards briefwisseling en leven beter bekend
raakten, vernam men dan met stijgende verbazing of verontrusting dat opmerkelijk
veel vrouwen zijn meest aanhankelijke en liefste vertrouwelingen waren geweest.
Eén van de eersten was zijn nicht Marguérite Teilhard-Chambon, bij wie hij werkelijk
alles kwijt kon wat hij op het hart had. Sinds 1919 was er de aristocratische
intellectuele Léontine Zanta, die van haar huis in Parijs een trefpunt had gemaakt
voor wetenschapsmensen en kunstenaars. Er was ook de ongemakkelijke Mw. L.
Swann, voor het eerst in China ontmoet, die hardnekkig Teilhards aandacht en
genegenheid voor zich alleen in beslag wou nemen, zodat Teilhard zich genoopt zag
voor haar - en hemzelf - het later berucht geworden traktaatje te schrijven L'évolution
de la Chasteté (1934), waarin hij zowel het (en zijn) celibaat

2

Mary Lukas & Ellen Lukas, Teilhard, Doubleday and Company Inc., Garden City-New York,
1977, 360 pp.
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verantwoordde als tegelijk aan de vrouw (ook in zijn leven) een oorspronkelijke en
onvervangbare rol en betekenis toebedeelde voor de gezamenlijke, geestelijke opgang
en evolutie van de mens; een rol die hij niet gereduceerd wilde zien tot de evidente
biologische maar evenmin tot de ‘troostende’ of ‘helpende’ functie die men nog wel
bereid was de vrouw toe te kennen. Er was vooral nog Mw. Rhoda de Terra, eveneens
een kennis uit de Chinese periode, die Teilhard voor de rest van zijn leven met raad
en daad bijstond (o.m. voor de organisatie van zijn exploratiereizen), en die hem in
de fysieke en morele eenzaamheid van zijn ballingschap in Amerika een laatste thuis
en vriendenkring heeft bezorgd. Die ballingschap werd eenmaal onderbroken door
een korte terugkeer naar Parijs in de zomer van 1954. En daar is dan op een middag
gebeurd, vertelt ons een getuige, dat een oude en gedeprimeerde Teilhard bij het
herlezen van een toevoeging over Le Féminin, die hij ooit in zijn Le Coeur de la
Matière had ingelast, plotseling onbedaarlijk begon te wenen in het besef dat hij
waarschijnlijk nog te vaak de vrouwen had gekrenkt die zoveel voor hem betekend
hadden. Ook dit vermoedelijk weinig bekende beeld van de visionair en denker
Teilhard de Chardin behoort voorgoed tot het wezen van de mens, de christen en de
priester die Teilhard is geweest.
In een brief aan zijn nicht Marguérite van december 1918 had de toen nog van
energie en ideeën bruisende Teilhard bij voorbaat het programma van zijn leven
uitgetekend, een programma waarvan hij ondanks alle moeilijkheden nooit is
afgeweken: ‘Ik geloof dat ik iets gezien heb en ik zou willen dat dit iets gezien werd.
Je kunt je niet voorstellen wat een hevige verlangens ik soms in dit opzicht ondervind
en welk een onmacht! Wat mij rustig maakt, is het absolute vertrouwen dat indien
zich in “mijn evangelie” werkelijk een lichtpunt bevindt, dat op de een of andere
manier zal stralen. Desnoods zal het herboren worden, dat is mijn overtuiging, in
een ander hart, en naar ik hoop des te rijker naarmate ik het trouwer bewaard heb in
mij’.
Dat concrete getuigenis van Teilhards moeilijke en aangevochten trouw verdient
beter dan opgeborgen te worden in de archieven van de kerkgeschiedenis. Of om het
met zijn eigen woorden te zeggen: ‘Mijn filosofie mag min of meer geslaagd zijn,
één ding zal blijken vast te staan: dat een mens van de twintigste eeuw, die normaal
de ideeën en zorgen van zijn tijd deelde, het evenwicht in zijn geestelijk leven slechts
heeft kunnen vinden dank zij een unitaire visie op de wereld en Christus, en dat hij
daarin een onbeperkte vrede en verruiming heeft ontdekt’.
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Religieuze vredesbeweging in de Verenigde Staten
Peter Herby
Een katholiek bisschop pleit in het publiek voor een eenzijdige ontwapening en
voor het weigeren om oorlogsbelasting te betalen. Twee van de meest
behoudsgezinde evangelistenleiders in het land veroordelen de
bewapeningswedloop. De Mormonen-kerk, het symbool van Amerika's meest
conservatieve gevoelens, verzet zich tegen de MX-raketten en wijst oorlog af.
De katholieke bisschoppenconferentie en andere kerkelijke beleidsorganen
werken met de vakbonden samen in een massademonstratie waarin verzet wordt
aangetekend tegen de prioriteit van kanonnen boven voedsel. Langzaam, nog
onzeker, beginnen er aanwijzingen te komen dat de Amerikaanse kerken zich
los beginnen te maken uit hun traditionele hartelijke omhelzing van het
Pentagon.
In de laatste vijf jaren is zich een langzaam overgangsproces gaan aftekenen binnen
de kerken in de Verenigde Staten. Het oude conflict tussen de evangelische waarden
en het nationale bewapeningsdenken wordt nu ervaren, besproken en tot onderwerp
van gebed gemaakt in kringen waar tot dan toe de vermenging van godsdienst en
politiek even vroom werd vermeden als de zonde (zij het misschien met meer succes).
Door kerken gesteunde discussieavonden over de bewapeningswedloop, oecumenische
conferenties over vredesbevordering, en door religieuze gemeenschappen gedragen
studiecentra voor vredesvraagstukken, zijn van de grond gekomen in de meest
onverwachte uithoeken van Amerika's middenstand. Ondanks voortgaande controverse
zijn de meeste Amerikaanse kerkgenootschappen de vragen rond vrede en
ontwapening gaan accepteren als geldige religieuze vragen. De ‘nieuwe werkelijkheid’
van de militaristische en confronterende buitenlandse politiek van de regering-Reagan
heeft de zaken scherper gesteld, de integriteit van de kerken uitgedaagd en de
discussies verlevendigd.
De huidige kerkelijke zorg over de wapenwedloop, de militaire uitgaven en de
nationale prioriteiten heeft iets te maken met een ontwikkeling die begon in de jaren
zestig, toen vanuit de religieuze hoek verzet op gang kwam tegen de
burgerrechten-politiek en de Vietnam-oorlog. De be-
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zorgdheid is alleen maar groter geworden toen regeringsfunctionarissen steeds
gemakkelijker gingen spreken van de bereidheid van de Verenigde Staten om beperkte
kernwapenoorlogen te voeren en om een nucleaire confrontatie te ‘winnen’ met
‘aanvaardbare verliezen’. Bovendien heeft de opkomende christelijke theologie van
sociale gerechtigheid en vredesbevordering een steviger basis gegeven aan de
religieuze kritiek op de sociale en buitenlandse politiek. We moeten ook ruimte laten
voor de mogelijkheid dat, heel misschien, de Geest aan het werk is, zelfs in het
Amerika van Reagan.

Evangelicals
Eén van de meest verbazingwekkende ontwikkelingen ligt in de mate waarin de
vredesvraagstukken zich een plaats hebben veroverd in evangelische en sommige
fundamentalistische milieus. Tot voor kort concentreerden de Amerikaanse
‘evangelicals’ en fundamentalisten hun aandacht bijna uitsluitend op persoonlijke
bekering en heil, en lieten de maatschappelijke verbanden of het geïnstitutionaliseerde
onrecht in de samenleving vrijwel of helemaal buiten beschouwing. In de afgelopen
tien jaren werd de meeste aandacht getrokken door de ‘televisie-evangelisten’ onder
hen; zij haalden miljoenen (mensen en dollars) naar hun ‘elektronische kerken’. Iets
waar je de ‘evangelicals’ om kunt bewonderen is hun bereidheid om iets te doen
wanneer ze ervan overtuigd zijn dat God hen daartoe oproept. Tot voor kort schenen
ze echter nauwelijks bereid om te geloven dat God tot hen ook over kernwapens zou
spreken. Door het werk van de Sojourners Community, een groep van ongeveer
vijfendertig personen in Washington D.C., is een grote verandering opgetreden in
de manier waarop veel evangelische christenen aankijken tegen zichzelf, tegen hun
geloof en tegen hun rol in de samenleving.
De Community, die ontstond in Chicago, ver van het machtscentrum van de
nationale politiek, is diep geworteld in de evangelische tradities van de Mennonnieten,
de Broedergemeente en andere christelijke stromingen. Ze verhuisden naar
Washington in antwoord op wat ze zagen als Gods aanwijzing dat ze op nationaal
niveau van de evangelische waarden moesten gaan getuigen. In de afgelopen tien
jaar hebben de Sojourners via woord, geschrift en openlijke acties de religieuze
vredesbeweging overal in het land geïnspireerd en bemoedigd. Het blad van de
beweging, Sojourners Magazine, heeft de moeilijkste problemen rond oorlog en
gerechtigheid vanuit een diep christelijke visie benaderd, en de aanvankelijk enkele
duizenden abonnees zijn uitgegroeid tot een landelijk lezers-
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aantal van meer dan veertigduizend; onder hen bevinden zich kerkelijke leiders en
leken uit bijna elk kerkgenootschap. De Sojourners hebben nationale evangelische
leiders geïnspireerd en georganiseerd om krachtige verklaringen af te leggen over
de wapenwedloop en ze hebben het gesprek over het nucleaire vraagstuk op gang
gebracht in kringen waar de Morele Meerderheid doorgaans de toon aangaf. Ze
hebben ook de stoot gegeven tot, en coördinerend werk verricht voor talrijke
plaatselijke betogingen onder leiding van godsdienstige vredeswerkers in het hele
land - bijvoorbeeld nachtwaken bij gelegenheid van Memorial Day, een nationale
feestdag waarop men graag vroegere militaire avonturen ophemelt.
Een bekering met betrekking tot de Amerikaanse atoompolitiek valt te signaleren
bij een aantal bekende leiders uit de kringen van de evangelicals. Nadat de
wereldberoemde evangelist Billy Graham in 1978 in Oost-Europa een
opwekkingstournee had gehouden, besefte hij sterker dan ooit tevoren hoe gevaarlijk
de kernwapenrace was voor de hele mensheid. Toen hij na afloop van de reis
geïnterviewd werd door Sojourner's verklaarde hij: ‘Wanneer de huidige waanzinnige
wereldwijde wapenwedloop doorgaat, zal hij ongetwijfeld leiden tot een vernietigende
brand waarbij vergeleken Auschwitz niet meer dan een onbeduidende repetitie zal
zijn’. Sindsdien blijkt uit Grahams optreden dat hij dit probleem een van de meest
fundamentele problemen voor een christen vindt. Hij geeft toe: ‘Er is een tijd geweest
waarin ik, denk ik, het Rijk Gods gelijk stelde aan de Amerikaanse levensstijl... Maar
nu geloof ik dat het Rijk Gods en Amerika niet samenvallen, en dat ons land evenzeer
onder Gods oordeel valt als elk ander land’.
Nog maar kort geleden, in de afgelopen winter, gaf een leidende
televisie-evangelist, Pat Robinson, zijn eerdere sympathie voor de Morele Meerderheid
op en verklaarde dat de wapenwedloop een uiting was van hebzucht en egoïsme, dat
‘onze zakenwereld van de koude oorlog houdt’, en dat we ‘toch eens een keer een
einde moeten maken aan deze egoïstische waanzin’. Robinson vergeleek de schatting,
dat de wereld in de komende tien jaar vier biljoen dollar aan dodelijk wapentuig zal
gaan uitgeven, met het feit dat ‘miljoenen mensen op de wereld van honger
omkomen’. Hij vond dat dit geld beter besteed kon worden aan vredeswerk,
irrigatiewerken, ziekenhuizen en scholen.

Oecumenische samenwerking
Nieuwe tekenen van eenheid en samenwerking binnen de religieuze
vredesgemeenschap zijn te constateren. In 1980 begonnen de Sojourners, de
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Fellowship of Reconciliation, Pax Christi en diverse andere groepen propaganda te
maken voor de Wereld Vredes-Belofte (World Peace Pledge), die individuele personen
uitnodigt om de volgende verklaring van de Wereldraad van Kerken te onderschrijven:
‘In het licht van mijn geloof ben ik bereid te leven zonder kernwapens in mijn land’.
Deze belofte - momenteel zijn er meer dan 115.000 exemplaren van de tekst verspreid
- leidt binnen de plaatselijke kerken tot brede discussies over het kernwapenvraagstuk.
In de afgelopen zomer zijn deze zelfde groepen gestart met een campagne die
meerdere jaren gaat duren en zich richt op het ‘Nieuwe Afschaffings-Verbond’. Dit
Verbond is ontworpen naar een voorbeeld van de beweging voor afschaffing van de
slavernij en is een nieuw en mogelijk sterk middel om het kernwapenprobleem als
een zaak van het geloof in bespreking te krijgen in het hart van de religieuze
gemeenschappen overal in het land. Via dit Verbond verplichten kleine groepen
binnen de plaatselijke kerken zich tot een leven van gebed, opvoeding, verkondiging
en publieke stellingname met als doel de kernwapens de wereld uit te helpen. De
kracht van deze beweging ligt in het grote aantal kleine en geëngageerde groepen
dat zou kunnen ontstaan, en in de mogelijkheid dat via dit Verbond de kernbewapening
hét centrale morele probleem van onze tijd wordt, een uitdaging voor de integriteit
van ons geloof en ons kerkelijk leven.
Het Ontwapenings-Programma van de in het hele land bekende Riverside Church
in New York is een stralend voorbeeld van wat één enkele kerk kan bereiken als ze
de ontwapening tot haar eerste prioriteit maakt. Sinds 1978 heeft de Riverside groep
zich onvermoeibaar ervoor ingezet om zichzelf en de mensen met wie men contact
had, ervan te overtuigen hoezeer de huidige bewapeningswedloop geloof en leven
bedreigt. Op haar jaarlijkse oecumenische studiedagen over de wapenwedloop
verschenen eerst enkele honderden, maar de laatste jaren twee- tot drieduizend
religieuze vredeswerkers uit meer dan dertig staten. De door Riverside aangeboden
informatie, materialen en sprekers speelden een rol bij honderden oecumenische
ontwapeningsbijeenkomsten in bijna alle staten, en mede daardoor kon de
ontwapeningsdiscussie binnen de kerken zo sterk groeien.
In officiële kerkelijke kringen is de wapenwedloop een urgente kwestie geworden
voor theologische discussie, een aanleiding tot officiële acties. Bijna alle Amerikaanse
kerken hebben, de ene sterker dan de andere, de wapenwedloop betreurd. Deze
stellingnamen vormen minstens de basis om de kwestie naar voren te brengen in de
plaatselijke gemeenten. In enkele gevallen kwamen veelbelovende actieprogramma's
van de grond.
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In de kerken met een traditie van vredesdenken, zoals de Broedergemeente, de
Doopsgezinden en de Quakers, is aan de basis een vernieuwingsbeweging begonnen,
de New Call for Peacemaking. Dit project, dat voortkwam uit een bijeenkomst van
deze drie kerken in het najaar van 1978, wil de vredestaak van de kerken in een
atomair tijdperk herformuleren, acties op elk niveau stimuleren, en uitnodigen tot
persoonlijke stellingname rond zaken als verzet tegen het betalen van voor
oorlogsvoering bestemde belasting en tegen de dienstplicht. Een andere kleine stap
bestond hierin dat de United Presbyterian Church op haar jaarvergadering van 1980
richtlijnen gaf voor het opzetten van vredesstudie-programma's aan al haar kerkelijke
colleges en universiteiten in de Verenigde Staten.

Mormonen
Eén van de meest verrassende en interessante acties van een Amerikaanse kerk betreft
de MX-raket en de Mormonen (de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen van de
laatste dagen), van oudsher een bolwerk van conservatisme. Het voorstel betreffende
het MX-raketsysteem hield in, dat tweehonderd verplaatsbare raketten via
ondergrondse spoorlijnen heen en weer zouden gaan rijden tussen 4.600
lanceerplaatsen verspreid over duizenden hectaren in de staten Utah en Nevada. In
de staat Utah hebben de Mormonen bijna alle publieke functies in handen en de kerk
zelf heeft er enorme invloed. De Mormonen spelen ook een belangrijke rol in de
politiek van Nevada. De uit deze staten afkomstige senatoren behoren tot de meest
behoudende vleugel en men zegt dat president Reagan groot respect heeft voor de
Mormoonse kerkleiders. In het afgelopen jaar bleek de Mormonenkerk een groot
obstakel te worden voor de uitvoering van de MX-plannen, waar de beleidsmakers
in Washington ernstig rekening mee moeten houden. In haar Kerstboodschap van
1980 betreurde deze kerk het ‘ongelimiteerd aanleggen van oorlogsarsenalen’ en
verklaarde dat ‘Gods woord ons oplegt van oorlog af te zien en vrede te verkondigen’.
Ze riep iedereen op ‘de wereld te redden van een holocaust waarvan men zich de
dimensies nauwelijks kan voorstellen’. In mei 1981 drong Spencer Kimball, president
van de Mormonenkerk, er bij president Reagan op aan de MX-raket niet te plaatsen
in Utah en Nevada en betitelde het plan als ‘regelrecht in strijd met de kern van de
kerkelijke vredesverkondiging aan alle volkeren’. Het verzet van de Mormonenkerk,
gevoegd bij dat van honderden groepen stads- en plattelandsbewoners, vormt de
achtergrond voor de beslissing van de regering-Reagan, in oktober 1981, om het
MX-
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project op een bescheidener schaal uit te voeren: slechts honderd raketten, te plaatsen
op reeds bestaande lanceerplaatsen in Arizona, Arkansas en Kansas.

Katholieken
Binnen de katholieke kerk was bisschop Raymond Hunthausen van Seattle,
Washington, de eerste Amerikaanse bisschop die christenen openlijk opriep tot het
weigeren belasting te betalen, als een daad van verzet tegen de kernoorlog. In juni
van dit jaar sprak hij voor een bijeenkomst van Lutheranen in zijn staat en vroeg
christenen ‘geen wierook - dat betekent nu: geen belastingdollars - meer te offeren
aan ons nucleaire afgodsbeeld’. Sindsdien kreeg hij bijval van een grote groep
kerkelijke leiders in zijn staat, uit verschillende kerken. Hunthausen, in wiens bisdom
de thuishaven van de nieuwe Trident-onderzeeër ligt, veroordeelde ook de Trident
als ‘het Auschwitz van de Zeearm van Puget’ en drong er bij de Amerikanen op aan
liever de risico's van eenzijdige ontwapening te lopen dan de veel grotere risico's van
de huidige opmars naar de kernoorlog. Uit de stellingname van de bisschop spreekt
zijn overtuiging dat gewone politieke actie het afdrijven naar een oorlog niet meer
kan voorkomen. Letterlijk zei hij: ‘De politiek zelf is niet in staat de duivelse macht
in haar eigen midden te overwinnen. Zij heeft een andere dimensie nodig. Ik ben
ervan overtuigd dat we een uitweg uit deze verschrikkelijke crisis kunnen vinden
door ons te verdiepen in geloof en gebed, zodat we leren voor onze veiligheid niet
te vertrouwen op raketten, maar op de liefdevolle zorg van Hem die het leven schept
en in stand houdt’.
Met een andere maar niet minder belangrijke daad reageerde de katholieke bisschop
Leroy Matthiesen uit het conservatieve Amarillo in Texas op de door president
Reagan in augustus genomen beslissing de neutronenbom te produceren: hij riep de
werknemers in de Pantex-fabriek in zijn bisdom, waar die bom zou worden
vervaardigd, op om te overwegen daar ontslag te nemen. Voorzover ons bekend, is
dit het eerste geval waarbij een vooraanstaand kerkelijk leider zijn gelovigen oproept
om op geloofsgronden te weigeren deel te nemen aan het produceren van kernwapens.
De acties van Matthiesen en Hunthausen vinden plaats in een Amerikaanse katholieke
kerk die op weg is naar wat een kerkelijk journalist noemt ‘de grondigste en meest
kritische visie die zij zich ooit gevormd hebben betreffende Amerikaanse
defensiepolitiek’. Hoe de stemming zich wijzigt, blijkt uit het feit dat in de afgelopen
drie jaar het aantal Amerikaanse
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bisschoppen dat lid is van de internationale vredesbeweging Pax Christi, van drie
naar vijfenveertig is gestegen.

Religieuze verzetsgemeenschappen
De betrokkenheid die velen thans hebben bij het kernwapenvraagstuk, uit zich niet
alleen met betrekking tot de nationale politiek, maar ook ten aanzien van plaatselijke
verschijningsvormen van de wapenwedloop: de kernwapeninstallaties die men aantreft
in honderden steden en dorpen overal in de Verenigde Staten. Twee religieuze
vredesgroepen, de interreligieuze Fellowship of Reconciliation en het met de Quakers
verbonden American Friends Service Committee hebben gezamenlijk een studiegroep
voor kernwapeninstallaties opgericht. Deze studiegroep steunt en begeleidt de
pogingen van plaatselijke groepen om de betrokkenheid van plaatselijke
gemeenschappen bij de produktie van kernwapens te onthullen en te bestrijden. Het
gevolg is dat religieuze groepen mee zijn gaan doen aan gesprekken en betogingen
op scheepswerven, onderzeeërbases, fabrieken voor kernwapens en proefstations.
Het project heeft niet alleen de ethische vragen rond het produceren van kernwapens
naar voren gebracht, maar heeft ook toegang gekregen tot en bekendheid gegeven
aan informatie over de gevaren die kernwapeninstallaties met zich brengen voor de
gezondheid en de sociale en economische ontwikkeling van de betreffende
gemeenschappen. Eén van de resultaten van dit werk waren de in 1980 gehouden
Citizens' Hearings, die nationale aandacht trokken en waarop inwoners van nucleaire
proefgebieden, scheepsbouw-werkers, gepensioneerde militairen en weduwen van
werknemers in de uraniummijnen vertelden over kanker, invaliditeit en sterfgevallen
waar ze persoonlijk of in hun omgeving mee te maken hadden gekregen als gevolg
van de betrokkenheid bij het produceren van kernwapens en kernenergie. Trouw aan
het evangelie betekent voor sommige mensen geweldloze rechtstreekse actie, acties
die Gods ontwapend koninkrijk hier en nu present stellen, die een oordeel uitspreken
over het heden en profeteren over de toekomst. De Life Communities, die men aan
zowel de oostelijke als de westelijke kust van de VS aantreft, zijn de meest opvallende
van de religieuze verzetsgemeenschappen. Ze zijn samengesteld uit religieuze
vredesactivisten uit diverse kleinere gemeenschappen. Op 28 juli werden acht leden
van de Atlantic Life Community, bekend onder de naam Plowshares Eight, veroordeeld
tot gevangenisstraffen die opliepen tot tien jaar, omdat ze een kernwapenfabriek van
General Electric waren binnengedrongen en met hamers de neuskegel van een
atoomraket had-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

310
den vernield1. Vóór hun optreden in september 1980 hadden deze acht, onder wie
Daniel en Phillip Berrigan, een aantal dagen in gebed doorgebracht en nagedacht
over de oproep van de profeet Jesaja om zwaarden om te smeden tot ploegijzers
(vandaar hun naam). Ten tijde van hun actie verklaarden de acht: ‘Onze confrontatie
met General Electric drukt uit dat we ervoor kiezen om liever Gods wet die het leven
beschermt te gehoorzamen dan een gezamenlijke oproep tot doodgaan. Vandaag
zwaarden omsmeden tot ploegijzers is een manier om deze bijbelse oproep in het
vlees te zetten. In onze actie putten we uit een diepgeworteld geloof in Christus, die
de loop van de geschiedenis veranderd heeft door zijn bereidheid om te lijden in
plaats van te doden. Nu we ons bij deze daad van verzet aansluiten, zijn we vol hoop
voor onze wereld en onze kinderen’.
Bij een andere door het geloof geïnspireerde actie klommen twee leden van de
Pacific Life Community in januari 1980 bij de Trident-basis in Bangor, Washington,
over de omheining van het Strategic Weapons Pacific complex en baden om vrede
bij de bunkers met atoomwapens. Ze werden gearresteerd en verbleven meerdere
maanden in de gevangenis. De groep gaat nog steeds door met haar openbaar
getuigenis en haar daden van burgerlijke ongehoorzaamheid bij de Trident-basis.

Invloed op nationale politiek
Hoewel vele van de hierboven vermelde acties het werk zijn van individuen of kleine
groepen, vormen de religieuze actiegroepen voor vrede in Amerika een onderdeel
van een veel bredere campagne om de kernwapenwedloop tot stilstand te brengen
en om te keren. De Campagne voor het Bevriezen van de Kernwapenwedloop is de
meest belovende en politiek belangrijkste ontwapeningsbeweging die de Verenigde
Staten in tientallen jaren hebben gekend. Ze wint snel aan betekenis en zou in de
komende jaren een belangrijk element kunnen worden in de nationale politiek. De
Bevriezingscampagne is een vervolg op een in 1979-1980 gehouden minder specifieke
beweging voor een nucleair moratorium, en hangt ook samen met het
bevriezingsvoorstel dat senator Mark Hatfield uit Oregon indiende als amendement
op het Salt-II verdrag. De Bevriezingscampagne gaat uit van het eenvoudige voorstel,
dat zowel de

1

Cfr. Paul Begheyn, Daniel Berrigan, een profeet staat terecht, in Streven, november 1981,
pp. 99-107.
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Verenigde Staten als de Sovjet-Unie onmiddellijk de bouw en ontwikkeling van
kernwapens stopzetten. Een ‘bevriezing’ van de huidige voorraad kernwapens is een
duidelijke en controleerbare stap naar het beëindigen van de bewapeningswedloop
en deze gedachte krijgt steeds meer steun, zelf in het huidige politieke klimaat.
In het najaar van 1980 kreeg het voorstel de steun van alle twintig kiesdistricten
van westelijk Massachusetts; bij dezelfde stemming gaven diezelfde twintig districten
hun steun aan presidentskandidaat Reagan. Dertien steden in de staat Vermont spraken
zich begin 1981 uit voor de bevriezingsgedachte. Vanaf maart 1981 wordt er in
zeventien staten adhesie gevraagd voor bevriezingspetities. De wetgevende lichamen
van drie staten, evenals dertien congresleden hebben hun steun gegeven aan deze
campagne. Doordat de Bevriezingscampagne in staat na staat brede ondersteuning
krijgt, komt er een verenigde ontwapeningsbeweging op gang zoals men die sinds
de jaren vijftig en de vroege jaren zestig in Amerika niet meer heeft gezien. De
Bevriezingscampagne wordt actief gesteund door de Nationale Raad van Kerken,
meerdere belangrijke protestantse kerkgenootschappen, de meeste nationale
vredesbewegingen op religieuze grondslag, alsmede door bekende wetenschapsmensen
en talrijke plaatselijke groeperingen van burgers.
Het ziet ernaar uit dat in het komende jaar steeds meer mensen zich zullen gaan
realiseren dat de economische ‘therapie’ van de regering-Reagan en haar voorkeur
voor wapens boven voedsel zelf een ziekte is, zoals op ongeveer gelijke wijze in
Groot-Brittannië gebleken is. De verwoestende effecten die Reagans
prioriteitenschema heeft op de armen, de steden en het gemeenschapsleven, zullen
weldra duidelijk worden ervaren, zoals ook zal blijken dat de inflatie niet kan worden
teruggedrongen wanneer men toegeeft aan een onverzadigbare wapenhonger. Er zijn
reeds tekenen van onrust te bespeuren. De grote mars naar Washington op 26
september jl., waarbij 250.000 mensen protesteerden tegen de huidige economische
prioriteiten, is vermoedelijk een teken van wat te wachten staat. De mars, die werd
gesteund door een samenwerkingsverband van bijna tweehonderd organisaties waaronder de grote vakbonden, de katholieke bisschoppenconferentie, de National
Urban League, de Nationale Beweging voor de Verbetering van de Situatie van
Kleurlingen (NAACP) en een tiental nationale vredesbewegingen - trok iets meer
deelnemers dan de grootste marsen uit de jaren zestig tegen de Vietnam-oorlog en
voor de burgerrechten. In de komende maanden zal duidelijk worden of Reagans
zogenaamde ‘mandaat’ ook inhoudt dat hij de schoolmaaltijden voor ondervoede
kinderen stopzet, terwijl generaals op staatskosten kunnen
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dineren, of hij transportsystemen mag bouwen voor raketten en niet voor mensen,
en of hij zonder enige beperking voor te wenden een redeloze en tot zelfmoord
leidende wapenwedloop mag voortzetten.
De huidige ontwapeningscampagnes in Europa zijn voor Amerikaanse
vredeswerkers een wezenlijk teken van hoop en bemoediging. Het verzet dat
individuele personen en enkele regeringen in Europa aantekenen tegen een onbeperkte
wapenwedloop, maakt de waarschuwingen van Amerikaanse vredesactivisten
geloofwaardig en schept een klimaat waarin alternatieven in bespreking kunnen
komen, of de Amerikaanse regering dat nu wil of niet. De Amerikaanse beweging
kan misschien ook iets leren van het voorbeeld van de Europese
ontwapeningscampagnes die nauwe contacten hebben gelegd met de officiële kerken,
met vakbonden en politieke partijen en die bovendien samenhangende en goed
doordachte strategieën hebben ontwikkeld.

Teken van hoop
Het zal voor ieder die het wereldnieuws bijhoudt duidelijk zijn dat in de hierboven
besproken inspanningen niet de overheersende trekken van de hedendaagse
Amerikaanse politiek naarbuiten komen. Maar ze zijn wel uiting van een sterke en
nog steeds groeiende invloed in de Amerikaanse kerken. Ze zijn werkelijk een teken
van hoop in een land dat zich bijna niet meer kan voorstellen dat een toekomst
wezenlijk kan verschillen van het heden. Voor een Amerika dat een weg-terug is
ingeslagen is het van wezenlijk belang dat de kerken een weg-voorwaarts aangeven.
Veel van de hier vermelde acties - van de Mormonen, van bisschop Hunthausen,
van de conservatieve evangelisten - zijn verbazingwekkend en onverwacht. Enkele
jaren geleden waren ze nog niet mogelijk geweest. Ze zouden wel eens de voorboden
kunnen zijn van een ontwakend bewustzijn van religieus Amerika, het bewustzijn
dat kernwapens zondig zijn. Naarmate het Pentagon absolutere eisen gaat stellen,
wordt steeds duidelijker dat ze onverenigbaar zijn met de eisen van het christelijk
geloof. Nu Reagan aan de macht is, kan de schijn niet meer worden opgehouden en
zijn de keuzen duidelijk. Voor veel religieuze mensen kan het moment van de angst
het moment van de bekering worden, en de crisis een kans die zich niet opnieuw zal
aanbieden.
Gedurende het intensieve politieke debat dat waarschijnlijk in de komende paar
jaren gevoerd gaat worden, zal de Amerikaanse religieuze gemeenschap vermoedelijk
een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Als de kerken zich gaan opstellen aan de
zijde van het menselijk leven, wat ze in
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trouw aan zichzelf zonder meer moeten doen, zullen ze opnieuw de geschiedenis
diepgaand bepalen. Juist zoals godsdienstige mensen de voorhoede waren van de
beweging voor afschaffing van de slavernij in het Amerika van de 19e eeuw, zo
beginnen de gelovigen van vandaag het vraagstuk van de kernbewapening zonder
omwegen aan te pakken en te werken voor afschaffing ervan. De uitdaging lijkt opnieuw - onoverkomelijk, maar het geloof staat geen compromis toe.
Ongetwijfeld zullen Europeanen die via de grote media de ontwikkelingen in
Amerika volgen, nog een tijdje nieuws blijven ontvangen over de beroemden en de
machtigen - doorgaans slecht nieuws, ontmoedigend, een manier van spreken over
wapens en de zogenaamde harde feiten van de Oost-West-verhouding waar je koud
van wordt. Maar vlak onder de oppervlakte is er iets opvallends en beloftevols aan
de gang. De Geest is aan het werk in het hoofd en het hart van velen en bouwt aan
een rechtvaardige vrede.
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Nicaragua binnen de legaliteit houden
Toon van Bijnen s.v.d.
Met de val van Somoza, op 19 juli 1979, zat Nicaragua in een compleet vacuüm.
De hele regering was gevlucht, de hele administratie. Er was geen parlement
meer en alle rechters hadden het land verlaten. Hoe creëer je dan een rechtsstaat,
als je al voor de ontzaggelijke opgave staat om een ingestorte economie nieuw
leven in te blazen en een verwoest land materieel op te bouwen?
De macht berustte die dag uitsluitend bij het Sandinistisch Front en bij de groep van
‘Twaalf’, die als een voorlopige regering was opgericht tijdens de opstand. Deze
machthebbers kozen onmiddellijk voor een pluralistisch bewind, dat echter de
verworvenheden van de revolutie niet mocht verraden; een democratisch bestel dus
met zekere beperkingen. Dit balanceren tussen pluralistische democratie en revolutie
vormt het originele van het nieuwe Nicaragua en dit maakt eerder een pragmatische
dan een ideologische indruk.
Op 20 juli kondigden de machthebbers van dat moment het Estatuto Fundamental
af, een soort voorlopige grondwet, die nog altijd van kracht blijft tot de definitieve
grondwet zal worden afgekondigd. De grondwet van 1974 werd vervallen verklaard,
eveneens het parlement, het Hoogste Gerechtshof en de Hoven van Beroep.
Tegelijkertijd werd er een nieuw Hoog Gerechtshof benoemd. Er werden nieuwe
gemeenteraden opgericht. Er zou een Staatsraad worden opgericht. En de veiligheid
van het land werd toevertrouwd aan het Sandinistisch Volksleger en de Sandinistische
Politie. De opdracht van de nieuwe instellingen was: ‘de vrede te herstellen, de basis
te leggen voor een democratische regering die diep verankerd moest zijn in het volk,
en die de grote taak moest opnemen om de natie herop te bouwen op politiek, sociaal
en economisch gebied. Daartoe dient een adequate juridische orde te worden
opgericht’.

De politieke instellingen
Het hoogste gezag berust bij de ‘Negen Commandanten van de Revolutie’.
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Zij vormen een collectief presidentschap (cfr. het Directoire tijdens de Franse
Revolutie). De negen commandanten vertegenwoordigen de drie strekkingen die
aanwezig zijn in het FSLN (Sandinistisch Front) en vormen op zich al een zeker
pluralistisch bestuur. Zij geven algemene directieven aan de uitvoerende regering.
Deze uitvoerende regering - en feitelijke hoogste macht - berust bij de
Regeringsjunta van Nationale Heropbouw (kortweg junta). Deze wordt benoemd
door de Negen Commandanten. Feitelijk was zij reeds benoemd in juni 1979, dus
vóór de val van Somoza. De samenstelling was toen zo pluralistisch mogelijk: Violetta
Chamorro, weduwe van de vermoorde redacteur; Alfonso Robelo, voorzitter van de
Vrije Ondernemers (COSEP) en van de politieke partij Democratische Beweging
van Nicaragua; Sergio Ramirez Mercado, van de ‘Twaalf’; Moises Hassan Morales,
leider van het FSLN; Daniel Ortega, commandant van het FSLN. Deze junta benoemt
de ministers, die alleen voor haar verantwoordelijk zijn, aangezien er nog geen echte
parlementaire controle bestaat. De ministers vormen geen autonome groep onder een
eigen voorzitter, maar staan onder voorzitterschap van de junta. De junta regeert bij
decreet, aangezien er nog geen echte parlementaire wetgevende macht bestaat.
Dit bestel kan dictatoriaal lijken en functioneert inderdaad niet als een parlementaire
democratie. Er zijn echter twee instellingen in het leven geroepen die een tegenwicht
vormen tegen de eventuele willekeur van de uitvoerende macht: de Staatsraad en het
Rechtswezen.

Staatsraad
Volgens het Estatuto Fundamental moest er een Staatsraad bijeen worden geroepen.
Deze kan men een semi-democratische wetgevende vergadering noemen. Aangezien
verkiezingen bij universeel stemrecht technisch niet uitvoerbaar waren, werd de
Staatsraad door een soort getrapt kiesrecht gekozen. Hierin hebben zitting:
vertegenwoordigers uit het politieke, economische, sociale, culturele en religieuze
leven. Men kan ze het beste vergelijken met de Volksvergadering van de
Volksrepubliek China. Politieke partijen, vakbonden, volksbewegingen, ondernemers
en de kerk kozen hun vertegenwoordigers; 28 organisaties en verenigingen zijn erin
vertegenwoordigd: wat de politieke partijen betreft, evenzeer de Democratische
Beweging, de Sociaal Christen Democraten en de Conservatieve Democratische
Partij uit de oppositie als de Sandinisten, de Onafhankelijke Liberalen, de Socialisten
en de Socio-Christelijke Volkspartij, die de revolutie steunen; aan vakbondszijde
evenzeer de chris-
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telijke CTN, de Unificatiebond, de Federatie van Gezondheidswerkers uit de oppositie
als de Sandinistische bond en de CGT, die de revolutie steunen. De COSEP, de
Kamer van Koophandel, de Kamer van Industrie, de Kamer van Bouwondernemingen
en de Unie van Landbouwvoortbrengers, die allen tot de oppositie behoren, hebben
elk één zetel. Verder zijn er belangrijke beroepsverenigingen zoals de Verenigingen
van onderwijskrachten, van journalisten, van het hoger onderwijs, van de
geestelijkheid, die niet allen de Saninisten zijn toegedaan.
Het minder democratische karakter van de Staatsraad is gelegen in de toewijzing
van het aantal zetels, die niet kàn berusten op een volksraadpleging. Zo werden aan
het FSLN 6 zetels toegewezen tegenover slechts 1 zetel voor iedere andere partij;
aan de Sandinistische vakbond 3 zetels en 2 aan de CGT tegenover slechts 1 voor
de andere vakbonden. Bij de culturele organisaties werden er 9 zetels toegekend aan
de Comités van de Sandinistische Verdediging (CDS) tegenover slechts 1 zetel voor
alle andere culturele groeperingen. Deze ‘willekeur’ is juist en niet juist. Het is evident
dat b.v. de Sandinistische vakbond (CST) met 200.000 leden verreweg de grootste
vakbond van het land is. Ook is het evident dat het FSLN verreweg de meeste aanhang
geniet en dat de CDS-comités werkelijk in het hele land zijn ingeplant, alhoewel 9
zetels voor hen wat overdreven lijkt. Maar hier speelt zeker het principe van de
moeilijke balans: democratie, maar met waarborgen voor het revolutionaire proces.
Uit principe reserveert het FSLN zich in alle ‘pluralistische’ instellingen een 2/3
meerderheid, d.w.z. geen 2/3 voor de FSLN-partij als zodanig, maar 2/3 meerderheid
voor het regeringsprogramma; m.a.w. zij laat slechts 1/3 oppositie toe. Dit berust
niet op een parlementaire legaliteit. Vele ernstige gesprekspartners hebben ons echter
verklaard dat naar hun schatting 90% van het volk achter het programma van de
revolutie staat. De meest fervente oppositiestemmen spreken van slechts 40% steun
aan het FSLN. Indien de waarheid in het midden zou liggen, zou 2/3
FSLN-meerderheid nog geen machtsmisbruik zijn.
De bevoegdheid van de Staatsraad is tweeërlei. Zij moet de nieuwe grondwet en de
nieuwe kieswet voorbereiden. Ten tweede heeft zij actieve en passieve wetgevende
bevoegdheid. Zij kan wetsvoorstellen doen aan de junta en zij heeft bij 2/3
meerderheid veto-recht op de decreten van de junta. Staatsraad en junta vormen dus
samen een tweehoofdige wetgevende macht. Beide hebben een veronderstelde
legitimiteit: de junta is bekrachtigd door de revolutie en de Staatsraad is de emanatie
van het
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georganiseerde leven in Nicaragua. In april 1980 werd de Staatsraad van 33 op 44
leden gebracht. Op 4 mei kwam hij voor het eerst samen1.

Rechtswezen
In de Staatsraad als controle op junta en ministers ingesteld, dan vormt het
rechtswezen door zijn autonomie een tweede garantie voor een ‘democratische’
revolutie.
‘U spreekt met Roberto Arguello Hurtado, president van het Hooggerechtshof,
die ben benoemd zonder tevoren te zijn geraadpleegd’, zo begon deze advokaat van
formaat zijn gesprek met ons. Hij wilde daarmee aantonen hoe chaotisch en hoe
amateuristisch de eerste regeringsstappen waren vlak na 19 juli 1979. De junta
benoemde inderdaad de 7 leden van het Hooggerechtshof, zonder nauwkeurige
omschrijving van hun taak. Deze 7, en vooral dr. Arguello Hurtado, hebben zich van
meet af aan tot taak gesteld om de revolutie binnen de legaliteit te houden. Het lijkt
ons de grootste krachttoer die in Nicaragua werd uitgehaald. Nicaragua dankt zijn
democratisch karakter vooral aan deze instelling. De eerste weken van de junta wees
het Hooggerechtshof de junta voortdurend op de grenzen die een democratisch bewind
stelt aan uitwassen van een revolutie. Na de val van Somoza trok het volk het recht
aan zich en richtte hier en daar volkstribunalen op; gevangenissen werden overvallen
en gardisten van Somoza werden gearresteerd en soms geëxecuteerd zonder proces.
Het Sandinistisch leger kon niet onmiddellijk de rechtsorde handhaven. Maar het
Hooggerechtshof heeft de revolutie binnen de legaliteit kunnen houden. Waar het
volk de rechters opzij schoof en zelf oordeel velde, heeft dit gerechtshof de
aangestelde rechters met kracht verdedigd; het wees ook de junta op haar plicht.
Maar op 20 juli 1979 was er geen enkele rechtbank die functioneerde. Hurtado begon
onmiddellijk vrederechters aan te stellen en na 9 maanden was het rechtsapparaat in
het hele land weer opgebouwd. Het Hooggerechtshof trad overal op om de
onafhankelijkheid van de rechters te verzekeren. Dit is van kapitaal belang geweest.
Hurtado liet in alles de wet respecteren, door wie of wat dan ook. Dit was een bijna
onmogelijke taak, aangezien de oude wetgeving vervallen was verklaard en een
nieuwe nog niet gepromulgeerd. Veel processen over landbezit, rente, hypoteken
moesten nog volgens de oude wetgeving behandeld

1

Boletín de Prensa, no 1, juli 1980; informatie Ministerie Binnenlandse Zaken; onderhoud
met Alvaro Arguello s.j., lid Staatsraad.
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worden. Maar het principe heeft gezegevierd: de natie staat onder de wet. En er
bestaat een werkelijke scheiding van rechtelijke en uitvoerende macht2.
Wegens de hevige discussie, tot in Europa, is een toelichting over de ‘8.000
vermiste personen’ en de brutaliteiten na 19 juli wel op haar plaats. De oppositiepers
sprak van 8.000 ‘vermisten’, terwijl in het bezwarende dossier van Esteban Gonzalez
sprake was van 8.000 gevangenen. Maar ook dit aantal is door Esteban Gonzalez
later herroepen. Het totaal aantal gevangenen, zowel van gemeenrecht als politieke
gevangenen, plus de vermisten, zou niet hoger lopen dan 4.000 (op 2.500.000
inwoners)3. Het aantal vermisten is bijzonder moeilijk vast te stellen. Zeer veel
gardisten van Somoza en politieke aanhangers zijn gevlucht zonder enige melding
van emigratie. Een zeker aantal van de ‘vermisten’ moet als gesneuveld worden
beschouwd. De Permanente Commissie voor de Mensenrechten (van Esteban
Gonzalez) legt nu zelf volgende cijfers voor: in juni-juli 1979: 30 vermisten; rond
19 juli: 100 vermisten; juli-september: 600 ‘slachtoffers van de volkswoede’;
september '79-september '80: 93 vermisten. Sindsdien geen meldingen meer. En ook
deze ruim 700 ‘vermisten’ komen ons nog oncontroleerbaar hoog voor. Eén zaak is
echter zeker: het aantal ‘volksrechtspraken’ is spoedig ingedijkt. De regering geeft
toe dat er onregelmatigheden zijn gebeurd met enkele honderden personen. En zij
gaf het leger opdracht om hardhandig op te treden tegen de volksrechtspraak; hetgeen
ook is gebeurd4.
Bij decreet van 29 november 1979 werden er wel speciale rechtbanken van eerste
aanleg en van beroep opgericht om misdaden te onderzoeken van militairen,
ambtenaren en bedienden tijdens Somoza. Deze rechtspraak was allesbehalve correct.
Men werd beschuldigd op het blote feit tot de Nationale Garde behoord te hebben
of tot de partij van Somoza; soms zonder ernstige bewijzen. De regering heeft echter
velen van de veroordeelden later amnestie verleend. De ‘speciale noodrechtbanken’,
die voorzien waren in de Wet op de Ordehandhaving en de Openbare Veiligheid van
20 juli 1979, hebben nooit gefunctioneerd5.

2
3
4
5

Onderhoud met dr. Roberto Arguello Hurtado, voorzitter, en drie leden van Hooggerechtshof.
Verklaring van dr. José Esteban Gonzalez, ter inzage bij Amnesty International, Londen.
Onderhoud met dr. Martha Boltadano, advokaat van Esteban Gonzalez; informatie Ministerie
Binnenlandse Zaken.
Confidentieel rapport Internationale Juristencommissie, Genève, aug. 1980.
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Hoezeer het de FSLN-regering ter harte ging om een rechtsstaat op te bouwen, blijkt
vooral uit haar Decreet van 21 augustus 1979: Statuut van de Rechten en Waarborgen
van de Burgers van Nicaragua. Deze rechten zijn woordelijk ontleend aan de Pacten
van de Verenigde Naties over de politieke en burgerrechten en over de economische,
sociale en culturele rechten, van 1966, en aan de Amerikaanse Conventie van de
Mensenrechten van 1969. Hierbij werd de doodsstraf afgeschaft, de foltering en
onmenselijke behandeling; het habeas-corpus wordt gewaarborgd, het asielrecht en
het recht op repatriëring. Een vlek op deze Rechten en Waarborgen is artikel 49 over
de ‘uitzonderingstoestand’ in geval van internationaal conflict en ‘om redenen van
openbare orde en veiligheid van de Staat’. Dit artikel is voor willekeur vatbaar en
geeft de junta volmachten waarvan de voorwaarden te vaag zijn omschreven. Tot nu
toe is echter heel weinig gebruikt gemaakt van dit artikel. De laatste maanden echter
wel: tijdelijk verschijningsverbod voor het dagblad La Prensa en opheffing van de
parlementaire onschendbaarheid van enkele leden van de Staatsraad.
Al zijn de mensenrechten dan niet voor 100% verzekerd en al zijn er
betreurenswaardige onregelmatigheden in de rechtspraak voorgekomen, toch blijft
het Hooggerechtshof een zeer belangrijke functie toegewezen om de natie binnen de
legaliteit te houden. Regelmatig legt het klacht neer over gesignaleerde misbruiken.
Nog op 24 juni 1981 legde Hurtado een klachtendossier voor aan de Staatsraad. Met
klem vraagt hij dat de politie steun zou verlenen aan de rechtelijke macht en haar de
vrijheid zou verzekeren om haar taak te kunnen vervullen. Hij maakt melding van
een tiental problemen in verband met arrestaties en met verdwijning van verdachten.
‘Er zijn o.a. gevallen waar orders tot invrijheidstelling niet te vinden zijn in de
archieven van de politie’6. En zelf waren wij er getuige van hoe het Hooggerechtshof
een rechter in Leon bevrijdde van volksinmenging en de rechter weer rechter liet
zijn. Ondanks al deze moeilijkheden beweert Hurtado ‘dat het Hooggerechtshof in
staat is geweest om de revolutie binnen de legaliteit te houden’. Hij beschouwt het
als de eerste taak van het Hooggerechtshof regering en volk op te voeden tot
elementaire jurisprudentie.

6

Exposición de la Corte Suprema de Justicia al Consejo de Estado, Managua, 24 juni 1981.
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Groeiende kritiek en oppositie
De vraag is of deze pluralistische instellingen ook in de praktijk democratisch
functioneren. Na ruim een half jaar eensgezindheid kwam de eerste kritiek los. Op
19 april 1980 trad Violetta Chamorro uit de junta, na eerst nog een Europa-rondreis
te hebben gemaakt ten gunste van de alfabetisatiecampagne. Zij zou om
gezondheidsredenen teruggetreden zijn. Kort na haar verliet ook Alfonso Robelo de
junta. Hij gaf een duidelijke politieke reden. Begin april had de junta bij meerderheid
besloten de Staatsraad, die aanvankelijk voor 33 leden was voorzien, op 44 leden te
brengen. Toegelaten werden ook enkele verenigingen die pas na 19 juli 1979 waren
opgericht. Deze moesten het FSLN een 2/3 meerderheid verzekeren. Dit is één van
de punten van kritiek van de oppositie. Het is echter de vraag of dit de werkelijke
reden was voor Robelo's aftreden. Hij heeft zich immers spoedig daarna ontpopt tot
leider van de oppositie, met de uitgesproken ambitie om president te worden.
Veelbetekenend is, dat hij ‘de economische druk daartoe het beste wapen acht’7.
Beider heengaan veroorzaakte geen politieke crisis. Zij werden onmiddellijk
vervangen door geestverwanten: Rafael Cordoba Rivas, lid van het Hooggerechtshof
en gewezen leider van de Conservatieven, en Arturo Cruz Porras, president van de
Centrale Bank. (In maart 1981 werd de junta van 5 op 3 leden gebracht. Arturo Cruz
werd ambassadeur in de VSA en de FSLN-leider Hassan Morales werd lid van de
regeringsraad).
De kritiek op de samenstelling van de Staatsraad kadert in een algemene kritiek
van de oppositie, dat de Sandinisten zich in alle pluralistische instellingen een
meerderheid verzekeren.
Een tweede kritiek gold het uitstel van algemene parlementsverkiezingen dat door
de minister van Binnenlandse zaken, commandant Tomas Borge, in mei 1980 werd
bekend gemaakt. Hij sprak van een uitstel van 3 tot 4 jaar. De verkiezingen zijn nu
inderdaad voorzien voor 1984. Leden van de Staatsraad en van het Hooggerechtshof
hebben ons daarvoor volgende verklaring gegeven. Ten eerste is een behoorlijke
administratie nog altijd onbestaande. De regering werkt aan de registratie van de
burgerlijke stand, aan huisnummers en andere technische vooronderstellingen voor
een ernstige verkiezing. Indien er op dit ogenblik verkiezingen zouden plaats hebben,
zou dat zeker uitvallen ten gunste van een stedelijke minderheid en dan nog van het
centrum van de steden. Ten tweede moet

7

Le Monde, 18 juni 1981.
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de meerderheid van de bevolking eerst bekwaam worden gemaakt voor verkiezingen8.
De alfabetisatie-campagne van april-augustus 1980 moet daartoe veel bijdragen en
deze is een succes geworden. In Nicaragua wordt bijna alles vanuit het verleden
beredeneerd. De ‘verkiezingen’ tijdens Somoza hadden op de volgende wijze plaats.
Op de finca's was de administrador verantwoordelijk voor het uitbrengen van de
stemmen. De boeren, die voor het merendeel analfabeten waren (50% van de
bevolking), moesten een kruisje of vingerafdruk zetten op een formulier ten gunste
van Somoza. Zij ontvingen dan zelf een papiertje waarop bevestigd stond dat zij op
Somoza gestemd hadden. Dit papiertje dienden zij altijd op zak te hebben. Hoe wil
men dat een volk met dergelijke ‘democratische’ traditie in staat is aan een geheime
stemming deel te nemen, redeneren de regeringsgezinde intellectuelen. Het lijdt voor
hen geen twijfel dat verkiezingen in het huidige ontwikkelingsstadium te gunstig
zouden uitvallen voor de oppositie.
De ernstigste crisis brak uit op 12 november 1980. Die dag traden 11 politieke
partijen en organisaties uit de Staatsraad; niet definitief, maar tijdelijk, voor
onbepaalde tijd. Aanleiding was het verbod van een betoging, voor 9 november op
het getouw gezet door de Democratische Beweging, de politieke partij waarvan
Robelo president is. Op dit verbod volgden brutaliteiten vanwege jongeren die het
gebouw van de partij aanvielen. De uittredende partijen en verenigingen waren o.a.
de Democratische Beweging, de Christen-democraten, de Conservatieven, de
christelijke vakbond CTN, de CUS en de COSEP (Robelo). De meeste verenigingen
zijn echter later weer bijgedraaid.
Het kan niet ontkend worden dat oppositie-partijen en oppositie-vakbonden worden
lastig gevallen door volksorganisaties en andere bewegingen. Hun vergaderingen
worden gestoord, soms zelfs onder instigatie van verantwoordelijken als minister
Tomas Borge. Het gebeurt dat ‘de straat’ de baas is. Zo worden autobussen van het
openbaar vervoer verhinderd uit te rijden om te protesteren tegen de economische
boycot die door de oppositie wordt gevoerd9. Het gebeurt dat protestbetogingen van
de oppositie die door de overheid zijn toegestaan, door het volk worden verhinderd,
door het blokkeren van de wegen bijvoorbeeld. Daar staat echter tegenover dat de
oppositie zeer vrij is om allerlei manifestaties te organiseren. En ook de oppositie
loopt lang niet altijd in het democratisch spoor.

8
9

Toelichting Roberto Hurtado en Alvaro Arguello.
La Prensa en Nuevo Diario, Managua, 6 juli 1981.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

322
Het gebeurt dat zij - met medewerking van de kerkelijke hiërarchie - de presidenten
van Venezuela en Costa-Rica uitnodigt op religieus-politieke samenkomsten zonder
toelating te hebben gevraagd aan de overheid en zonder die overheid zelfs in kennis
te hebben gesteld10. Men komt tot het besluit dat er van weerszijden inbreuken worden
gepleegd op een politiek fatsoen dat men democratisch zou kunnen noemen. Op dit
gebied speelt ook de oppositiepers en -radio een sterk gepolitiseerde rol die dikwijls
de politieke welvoeglijkheid allesbehalve respecteert.
Een doorn in het oog van de oppositie is de oprichting en uitbreiding van de
volksorganisaties: de Comités voor de Sandinistische Verdediging, de Sandinistische
Jeugd 19 juli, die 100.000 leden telt, de Vrouwenvereniging van Loisa Espinoza, de
Volksmilities en de Vereniging van Landarbeiders met 80.000 leden. Onder hen
rekent de oppositie ook de Sandinistische vakbond, die 200.000 leden telt. De
oppositie spreekt van een massificatie à la Cuba. Met deze verenigingen is het volk
inderdaad sterk gemobiliseerd. Maar naar onze waarneming gebeurt dit zonder enige
dwang. Voor het FSLN zijn ze het middel om de revolutie te verdedigen en te
kanaliseren. De regering gebruikt deze verenigingen heel zeker ook om het volk
politiek te vormen. Maar men kan niet zeggen dat zij mantelorganisaties van een
communistische partij zijn. Wel steunen al deze verenigingen het revolutionaire
proces. De regering benut deze verenigingen ook om het volk zoveel mogelijk te
laten participeren in de besluitvorming en het beheer van de staat. De verenigingen
zijn in veel gevallen ook de uitvoerende organen van staatsprogramma's. Zo zijn de
Comités op veel plaatsen de organisatoren van de gezondheidszorg en van de
voedselprogramma's voor zwangere vrouwen en babies. De Sandinistische Jeugd is
zeer actief geweest in de alfabetisatie-campagne. En de Sandinistische vakbond en
de Landarbeiders oefenen controle uit op het bedrijfsleven en leggen klacht neer over
economische boycot, die inderdaad als politiek wapen wordt ingezet.
Tegenover deze volksorganisaties staat dan de vrijheid voor de oppositie om
verenigingen op te richten. Hetgeen ook gebeurt. Zoals de Vereniging van
Familievaders, charismatische verenigingen met een politieke tint, christelijke jeugd.
En niet te vergeten de onbegrensde vrijheid van christelijke sekten die, vanuit
Noord-Amerika vooral, in Nicaragua overal infiltreren. In bepaalde volkswijken
vormen die sekten aandachtspunt

10

Onderhoud Edgard Parrales, minister Sociale Zaken.
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nummer één voor het plaatselijk Comité voor de Sandinistische Verdediging. Zowel
deze comités als de dienstdoende priester verklaarden ons dat in de volkswijk Reparto
Schick van Managua met 70.000 inwoners niet minder dan 42 sekten werkzaam
waren. Zij zien daarin een werkelijke bedreiging van de revolutie. De regering laat
deze sekten volkomen vrij. En de comités beperken zich tot waakzaamheid en tot
het waarschuwen van de bevolking.

Poging tot concertatie
Om uit de impasse te geraken van enerzijds pluralisme en anderzijds het veilig stellen
van het nieuwe maatschappij-project, lanceerde de regering in maart 1981 een
Nationaal Forum. Ook bij de oppositie was de wil aanwezig om de nationale eenheid
te behouden. En beide partijen hadden er belang bij om het totale ineenstorten van
de economie te voorkomen. Op 2 juni kreeg dit zijn vorm. Als doel werd gesteld:
‘komen tot een maximale cohesie van alle nationale krachten om de vrede te
waarborgen, en in het ergste geval, dank zij deze eenheid, de agressie terug te dringen,
die tot doel heeft opnieuw een Somozistische en imperialistische overheersing te
vestigen’11. Het Forum is samengesteld uit 7 regeringsgezinde partijen en 6
oppositiepartijen. Voor de regering: 2 leden van het FSLN, en telkens één van de
Socialistische partij, de Communistische, de Socio-christelijke Volkspartij, de
Beweging van Volksactie en de Onafhankelijke Liberale partij. Vanwege de oppositie:
de Democratische Beweging met 2 leden en de Socio-christelijke partij, de
Socio-democratische partij, de Liberaal Constitutionele en de christelijke vakbond
CTN met telkens 1 vertegenwoordiger. Voorzitter is Julian Corrales, vice-rector van
de Nationale Universiteit UNAM; 3 regeringsgezinden en 3 oppositieleden vormen
de permanente vergadering; de andere 3 en 4 worden geconsulteerd over hun specifiek
domein. De 3 permanente oppositieleden zijn die van de Democratische Beweging,
de Socio-christelijke partij en de christelijke vakbond.
Op 13 juni had de eerste zitting plaats. Iedere groep zal er zijn standpunt verdedigen
en toelichten en zal openbaar zijn mening geven over de politieke toestand. Het
Forum zal zich bezighouden met problemen van politieke, economische, sociale,
juridische aard en met arbeidsvraag-

11

Barricada, Managua, 2 juni 1981.
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stukken. De leden hebben het recht sub-thema's aan te dragen die na
gemeenschappelijk akkoord ter sprake worden gebracht. Op 27 juni werd er reeds
een eerste document ondertekend waarin de leden zich akkoord verklaarden over 19
punten. In juli werd de tweede ronde ingezet over de economische politiek en over
de bedreiging vanuit het buitenland. Tijdens de debatten bepleiten de
regeringsgezinden de nationale eenheid en klaagt de oppositie het verraad aan dat
de regering pleegt aan het oorspronkelijk pluralistisch project. Zo was een belangrijk
punt: het Sandinistische leger, dat volgens de oppositie niet pluralistisch zou zijn.
De monopoliepositie van de Sandinisten wordt regelmatig aan de kaak gesteld.
Dit Nationaal Forum is meer dan een raad van wijzen. Het is een politiek debat
waarbij het hele volk betrokken is via de massamedia. In het Sandinistische dagblad
La Barricada wordt het regeringsstandpunt uitvoerig uiteengezet, evenals in de
regeringsgezinde Nuevo Diario. La Prensa brengt het oppositiestandpunt uitvoerig
ter sprake. (De oplaag van La Prensa - 70.000 - ligt iets hoger dan die van de beide
regeringsgezinde kranten samen). Op die manier kan men spreken van nationale
raadpleging, al zij het op passieve wijze.
Ofschoon dit Nationaal Forum uniek is in zijn brede opzet, is het niet de enige
nationale raadpleging. In de loop van tweeëneenhalf jaar Sandinistisch bewind hebben
er al veel nationale raadplegingen plaats gehad over deelaspecten van de samenleving:
nationale onderwijs-raadpleging, gezondheids-raadpleging, arbeidsraadpleging, enz.
Men kan dit democratische lapmiddelen noemen. Voor ons zijn ze eerder het bewijs
van de ernstige wil om binnen de revolutie-beperkingen zoveel mogelijk recht te
laten wedervaren aan een pluralistische samenleving. Dat dit misschien toch niet
haalbaar is, kan blijken uit de afkondiging van de noodwet - voor één jaar - op 9
september 1981. Deze werd voornamelijk ingegeven door de economische crisis,
die veroorzaakt wordt door economische misdaden zoals kapitaalvlucht en boycot
van de produktie. Ingevolge deze wet werd in oktober de parlementaire
onschendbaarheid van 4 leden van de Staatsraad opgeheven: 2 van de COSEP en 2
van de vakbond CUS, die dicht bij de communisten aanleunt. Eveneens om
economische misdaden (o.a. uitroepen van stakingen) werden kort daarna 22
communisten gearresteerd, waaronder de secretaris-generaal Eli Altamirano, die tot
3 jaar gevangenschap werd veroordeeld12.

12

La Croix, Parijs, 12 september 1981.
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Conclusie
De ontwikkeling sinds 9 september toont aan hoe moeilijk het is de revolutie binnen
pluralisme, democratie en legaliteit te houden. De filosofie die aan dit moeilijke
evenwicht ten grondslag ligt, is die van ‘de logica van de meerderheid’, zoals deze
in regeringsdocumenten bij herhaling wordt uitgedrukt. De oppositie, die feitelijk
die is van een geprivilegieerde minderheid, wordt geduld in zover zij deze filosofie
respecteert. Zoals er een geleide economie is met begrenzingen voor de absolute
vrijheid, zo is er ook sprake van een geleide democratie; geleid in functie van de
belangen van de meerderheid. Pas wanneer de meerderheid werkelijk mondig is
geworden door alfabetisatie, politieke vorming en organisatie, kan er sprake zijn van
een echte parlementaire democratie.
De feitelijke uitwerking van de noodwet van 9 september op het politieke leven
hebben wij niet meer van nabij kunnen volgen. Tijdens ons bezoek kwamen wij tot
de overtuiging dat de politieke leiders het bewijs leveren van een grote politieke
rijpheid ondanks een totaal gebrek aan politieke ervaring. Zij doen hun best om een
natie op te bouwen op basis van sociale rechtvaardigheid. Zij pogen daartoe de
grondslag te leggen voor een democratisch bestel. Indien er maatregelen worden
genomen die minder democratisch zijn, worden die meer geïnspireerd door een
buitenlands beleid (vanwege de V.S.A., Venezuela e.a.) dan door een binnenlands
dat totalitair zou zijn. Het is meer een rigoureuze antimarxistische ideologie die het
land in haar greep tracht te krijgen. Tot nu toe laat de regering zich niet uitdagen om
totalitaire maatregelen te nemen tegen de vijanden van het Nicaraguaanse experiment.
Hiermee bewijzen de leiders juist hun politieke rijpheid. Onze overtuiging werd
bevestigd door het onverdacht getuigenis van apostolisch nuntius A. Cordero Lanza
di Montezemolo: ‘Wij zijn zeker nog niet toe aan een dictatuur. Wij moeten eerlijk
toegeven dat er echte vrijheid bestaat’.
Zoals zovele missies vóór ons, kunnen ook wij bevestigen dat onze missie van
Pax Christi Internationaal de meest volledige vrijheid heeft genoten en de actieve
medewerking van de regering. Zij verleende faciliteiten om zowel met
regeringsinstanties als met oppositie-milieus in volkomen vrijheid in contact te
komen.
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Mario Merz en de Arte Povera
Wim Van Mulders
In de zomer van 1980 had in Gent de indrukwekkende tentoonstelling Kunst in
Europa na '68 plaats: ze wilde een beeld geven van recente kunststromingen die,
in tegenstelling tot Amerikaanse fenomenen als minimal art, conceptual art en
hyperrealisme, van zuiver Europese oorsprong zijn. Daarmee werd voor de
eerste maal in België de aandacht gevestigd op een belangrijke Italiaanse
kunststroming, die door de criticus Germano Celant Arte Povera (arme kunst)
werd genoemd. Mario Merz is, samen met de Duitser Joseph Beuys, misschien
een van de belangrijkste kunstenaars van een generatie die getracht heeft kunst
en natuur op een nieuwe, activerende manier met elkaar in verbinding te
brengen.
Wanneer in 1969 het invloedrijke boek Arte Povera van Germano Celant verschijnt,
open land art, conceptuele kunst en arte povera nog min of meer door elkaar. Stilaan
gaat men een onderscheid maken tussen het gigantisme van de Amerikaanse land
art, het streng theoretisch karakter van de conceptuele kunst en de naar primaire
ervaringen strevende arte povera. Het begrip ‘arte povera’ wordt voortaan haast
uitsluitend toegepast op een aantal Italiaanse kunstenaars als Mario Merz, Zorio,
Fabro, Paolini, Penone, Kounellis, Marisa Merz, Calzolari en Anselmo. De arte
povera is het gevolg van een culturele bewustwording die zich in de tweede helft
van de jaren zestig in Europa doorzet en studenten en minderheidsgroepen aaneen
doet sluiten. De ideologische macht van de consumptiemaatschappij, zo duidelijk
weerspiegeld in het optimistische en openbare karakter van de pop art, wordt moreel
onaanvaardbaar verklaard. Zelfbestuur, autonomie en permanente revolutie zijn
begrippen waarop een hele generatie haar hoop stelt. Het doel is een bevrijdingsproces
op gang te brengen dat zowel collectief als individueel begrepen wordt. Sociale,
seksuele en esthetische taboes dienen doorbroken te worden om de mens te verlossen
uit de geestelijke ‘armoede’ waarin de consumptiemaatschappij hem geworpen heeft.
Ook de kunst was reeds onder de invloed geraakt van standaardisering (minimal art)
en produktiedwang (pop art). Ondanks de actuele iconografie van de pop art en de
exploratie
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van de ruimte in de minimal art bleef men in deze stromingen sterk gebonden aan
klassieke materialen. In Italië zal men de artistieke dogma's proberen te doorbreken
door niet aanvaarde en verwaarloosde materialen te integreren. Men gaat van de
veronderstelling uit dat deze onbekende, natuurlijke materialen vitale krachten
zichtbaar zullen maken die voor de communicatie even noodzakelijk zijn als de
klassieke verbale en visuele taal. Een belangrijk deel van de natuurlijke omgeving
werd tot nog toe verwaarloosd en daarom willen de kunstenaars de verloren gegane
totaliteit herstellen via het observeren en reproduceren van elementaire, dagelijkse,
natuurlijke processen. Men tracht kunst en natuur dichter bij elkaar te brengen door
om het even welke materie als uitdrukkingsmiddel te gebruiken en te manipuleren.
Aldus ontstaat er een rijkdom aan methoden en werkwijzen die onvoorspelbaar en
haast ondefinieerbaar zijn. Toch staat de ervaring centraal. Celant schrijft: ‘Deze
ervaring streeft ernaar de verschillende werkwijzen te integreren zonder discriminatie
tegenover procédés en materialen. De oorsprong van de tekens vindt men terug in
het natuurlijk wezen en in de zintuiglijke activiteit, zodat een lichamelijk contact kan
worden bekomen dat, volgens Lévi-Strauss, de cultuur verzoent met de natuur’1. De
aandacht gaat vooral naar een in groei verkerende en met energie beladen natuur.
Kenmerken de natuurlijke materialen zich door hun eenvoud en armoedigheid, dan
verschijnt ter compensatie hiervan een overvloed aan materialen. Door het
trommelvuur van materialen wordt ook de mogelijkheid tot projectie verruimd, daar
de onorthodoxe, organische materialen onbekende gevoelens uitlokken. De armoede
van het materiaal laat zich tenslotte vertalen in een rijkdom aan sensaties en
gewaarwordingen die tot dan toe als irrelevant voor de kunst werden beschouwd.
Door een persoonlijke geschiedenis in de natuur te ensceneren (Penone plaatst een
afgietsel van zijn oor op jonge aardappelen, zodat deze gaandeweg de vorm van
Penones oor aannemen en er een confrontatie groeit tussen verschillende vormen
van biologisch en cultureel leven), ontstaat er niet alleen een synthese tussen cultuur
en natuur, maar wordt er tegelijk een waaier van emigmatische, intrigerende en
nieuwe beelden en installaties gecreëerd.

1

Germano Celant, Kunst in Italië: van het vereenvoudigde naar het buitensporige, in de
catalogus Kunst in Europa na '68, Gent, Museum van Hedendaagse Kunst, 1980, p. 22.
In de catalogus Identité Italienne - L'art en Italie depuis 1959 van het Centre Georges
Pompidou, Parijs, 1981, heeft Celant deze tekst verder uitgewerkt en bovendien de annalen
van de Italiaanse kunst geschreven van '59 tot '80.
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Iglo
Mario Merz (o1925) schilderde in de jaren vijftig expressionistische doeken. Zoals
voor de meesten van zijn generatie situeerden de problemen van Merz zich rondom
Picasso en de tegenstelling abstract-figuratief. In het besef dat men na Picasso,
Pollock, Wols en zovele anderen toch niet over die ‘berg’ heen zou geraken, d.w.z.
dat een dergelijke kunst haar eigen grenzen bereikt had, begint Merz vreemde objecten
te realiseren. Hij neemt een regenjas en doorboort die met een licht gebogen neonbuis
of draait een fles om en steekt er eveneens een neonlans in. Het bevreemdende werd
niet uitsluitend door het materiaal en de onderlinge combinatie opgeroepen, maar
soms werd een tekst in neon toegevoegd, zoals in Che fare? (Wat te doen?), waar
de neonletters zich boven op een met vet gevulde casserole bevinden. Deze vroege
werken kunnen worden verklaard uit een vrijheidsdrang ten aanzien van de toenmalige
inflatoire kunst met haar dogma's en voorschriften.
In de loop van de jaren zal Merz echter vooral erkenning genieten als bouwer van
iglo's. Deze constructies, bestaande uit een metalen structuur waarop gebroken glas,
plakken klei, muggengaas, bitumen, neonlansen en -teksten bevestigd worden, zijn
meestal open en doorzichtig en refereren zowel wat schaal en verhouding als wat
vorm betreft naar primitieve, historische bouwsels. De iglo van Merz verbindt binnen
en buiten met elkaar, duidt de scheiding tussen vol en leeg aan en is het symbool van
de nomade. De iglo heeft een provisoir, ambulant karakter en is een antwoord op
een veranderende omgeving. Merz heeft zich uitvoerig en intens bezig gehouden
met het huis. In een tekst van 1979 zegt hij: ‘Groot worden (groeien), dat is het huis.
Het huis bouwen betekent rekening houden met de groeiverhoudingen die het
biologische leven eigen zijn. Wat is een huis? Is het een schaduw op de aarde, een
onduidelijk deeltje van de ruimte? Is het een plaats om dingen op te stapelen? Is het
een plaats om wapens te verbergen? Of is het eenvoudig een plaats om de elementaire
raad te krijgen zich niet te bewegen?’2
Uit de verschillende gedaanten die Merz aan zijn iglo gegeven heeft, kan men
afleiden dat verschillende contexten hier dialogeren. De iglo geeft een interpretatie
van het menselijk territorium waarin sociale behoeften en

2

Alle citaten van Merz stammen uit de catalogus Mario Merz, Museum Folkwang, Essen Van Abbemuseum, Eindhoven, 1979.
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kosmische duiding samengaan. Merz' iglo is de architectuur van een
metamorfoserende cultuur en tevens het snijpunt van tegenstellingen en energievelden,
die hun bestaansrecht ontlenen aan mythische, kosmische en sociale factoren.
Tenslotte is zelfs de artistieke iglo ‘bewoonbaar’ en als dusdanig wijst hij op
participatie. Alhoewel wortelend in historische, kosmische en antropologische
categorieën, neemt de iglo bezit van de werkelijke ruimte. Hij structureert zowel de
fysieke als de mentale ruimte op een niet autoritaire wijze door de openheid van zijn
vorm. ‘Ik heb de iglo gemaakt om drie elkaar overlappende redenen: het loslaten van
het platte vlak als weergave van het uitstulpende of muurvlak (Merz weigert feitelijk
elke vorm van illusionisme), vervolgens de gedachte om een ruimte te scheppen die
er niet van afhankelijk is of men dingen in huis aan de muur hangt of van de muur
af haalt of op tafel legt (Merz wijst op het gebrek aan organische, zingevende eenheid
van onze huizen met daarin een decoratieve, irrelevante woekering van objecten
zonder samenhang). Verder het idee van een iglo als opvatting van absolute, in zich
zelf vervatte ruimte: een op de grond steunend halfrond’. Aan dit laatste voegt Merz
nog toe, dat dit halfrond niet geometrisch is. Het is gemaakt als een metalen structuur
die doorbroken en/of bedekt wordt door vormloos materiaal zoals leem, aarde, was,
bitumen en stukken glas. De iglo van Merz geeft de indruk niet af te zijn en als
beschuttende ruimte geen zekerheid te bieden. Door sommige iglo's met teksten in
neon uit te rusten, zoals in de iglo van Giap, waar een zin van de strateeg Giap op
de mantel van de iglo prijkt (‘Als de vijand zich concentreert, verliest hij terrein; als
hij zich verspreidt, verliest hij kracht’), krijgt de iglo ook nog een ideeën-functie.
Merz gaf deze zin een politieke functie door eraan toe te voegen: ‘Maar dat is toch
het volk dat spreekt, omdat het dit volk is dat zijn handen vuil maakt in de rijstvelden
en in de hem toegemeten levensruimte, een onmetelijke ruimte! een land! men spreekt
van “hun” land’. Merz ageert hier als cultuurcriticus door te wijzen op de tegenstelling
tussen deze ‘onomkeerbare’ dynamische gedachte en de reële situatie van de
arbeidscultuur die hij kort omschrijft: ‘Aanvankelijk was er chaos, daarna de arbeid,
daarna de chaos van de arbeid, daarna de uitkleding, de onttakeling van de
arbeidschaos! (...) Cultuur is voor wie werkt een zondagsgebeuren’.
Een huis bouwen is voor Merz niet uitsluitend het opzetten van een begrensde
ordening tegenover de onbegrensde chaos of een uitdrukking van de wil tot overleven
door de natuurlijke ruimte op te heffen, het is tevens een relatie bouwen tussen tijd
en ruimte. In een van zijn meest poëtische teksten vraagt hij: ‘Draai jij rondom de
huizen of draaien de huizen rondom jou? Een boom vraagt voor alles tijd. Twee
ruimten nemen
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evenveel tijd, maar meer ruimte in beslag. Het bos neemt evenveel tijd maar meer
ruimte in beslag. De dennegeur is een afgeleide van de tijd. De ruimte is eetbare tijd.
De tijdsduur van de val van een denneappel staat in een bepaalde verhouding tot de
tijd die het kost om uit te groeien tot zijn huidige grootte. Het huis is begaanbaar
tussen tijd en ruimte. (...) Zijn de huizen een som van ruimten of een levende
proliferatie? Bestaat de werkelijkheid uit losgeraakte delen of is zij een geheel? Draai
jij rondom de huizen of draaien de huizen rondom jou?’.

Fibonacci
Uit zijn poging om de ruimte te meten en de tijd te integreren, resulteert de serie
werken over ‘de reeks van Fibonacci’. Merz zocht een evolutionisme

Double iglo, 1968-'79. Van Abbemuseum, Eindhoven.
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waarin bestaande tegenstellingen opgelost konden worden. Hij meent dit principe te
vinden in de reeks van Fibonacci, bijnaam van de middeleeuwse Italiaanse
mathematicus Leonardo da Pisa, die in zijn Liber Abaci van 1228 o.a. het aantal
konijnen berekent dat een konijnenpaar in een jaar voortbrengt. Het aantal paren
neemt toe volgens een oplopende wiskundige reeks. De Fibonaccireeks ontstaat dan
door tweemaal het getal 1 te nemen en vervolgens steeds de som te nemen van de
twee onmiddellijk voorafgaande getallen: 1, 1, 2 (som van 1 en 1), 3 (som van 1 en
2), 5 (som van 2 en 3), 8 (som van 3 en 5), 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, enz. Merz
vindt dat deze reeks de tegenstrijdigheden niet cultiveert, maar zoveel mogelijk
absorbeert: elk cijfer in de reeks heeft een soort vader en moeder waaruit het geboren
wordt en zo ontstaan cijfers die biologisch, vegetatief en natuurlijk zijn. Merz stelt
dat deze reeks correspondeert met

Black iglo, 1967, ‘Luoghi senza strada’ (plaatsen zonder straten). Van Abbemuseum. Eindhoven.
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de vermenigvuldiging van de elementen uit de natuur en de elementen van het lichaam.
Hij beschouwt deze proliferatie als het ontwikkelingsproces van alle materie. Deze
getallenreeks wortelt in de werkelijkheid, ze is biologisch ‘denkbaar’ en kan bijgevolg
toegepast worden op een iglo, een muur, een kamer, een museum. Iedere abstracte
of concrete entiteit is vatbaar voor dit geestelijk vermenigvuldigingssysteem. Concreet
constitueert de Fibonacci-reeks zich in diagrammen, spiralen en schaalverhoudingen,
waarbij neoncijfers de stadia van de reeks aangeven. Zo zijn er iglo's waarvan de
scharnieren van de buisconstructie volgens de reeks geplaatst werden. In een andere
iglo laat Merz een spiraal, met aanzet in de top van de iglo, over de mantelkap naar
beneden draaien, terwijl neoncijfers de afstanden, berekend volgens Fibonacci,
markeren. De versnelde expansie van Fibonacci's getallen maakt het mogelijk met
nieuwe middelen alle soorten van materie in expansie uit te beelden. Een krokodil
kruipt over de muur en laat een spoor van Fibonacci-getallen achter zich die zich,
door het museum heen, verder ontwikkelen. Pakken van een krant (Le Monde) worden
in rijen over de bodem geordend en voorzien van de Fibonacci-reeks in blauwe neon.
Fibonacci geeft Merz de mogelijkheid om de ruimte te begrijpen, om samenhangen,
om zichzelf, om alles te begrijpen.

Spiraaltafel
Sculptuur wordt bij Merz een organische ontwikkeling. Om het dynamische,
grensdoorbrekende karakter van sculptuur te accentueren, bouwt hij o.a. spiraaltafels
die, afgedekt met glas, kleurig fruit en groenten dragen. De tafels zijn uitbreidingen
van de iglo: ook zij symboliseren gemeenschapsgevoel, sociale en rituele eenheid.
De spiraaltafel kan ook met takkenbossen bedekt of doorboord zijn om aldus te
wijzen op de hoge graad van natuurlijkheid waarin het individuele en het sociale, de
techniek en de natuur, het actieve en het passieve coëxisteren. De tafel is tevens een
verhoging van de bodem die een bepaalde ruimte inneemt en naar gelang van haar
formaat andere werkzaamheden veronderstelt. Doch tafels zijn over het algemeen
vierkant of rechthoekig en dus van vorm eindig en beperkt. Een spiraaltafel
daarentegen is een tafel met een begin, maar die vervolgens eindeloos rondom zichzelf
draait. Een vierkante tafel brengt wel een stuk vloer op een hoger niveau (letterlijk
dus), maar tegelijk bedekt ze deze oppervlakte; de transparante, opengewerkte en
met glas, takkenbossen, de omgedraaide fles met neonlans en was gebouwde
spiraaltafel daarentegen voegt een stuk aan de vloer toe, houdt de vloer zelf
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zichtbaar en laat hem mede bepalend worden voor de totale werking van de tafel in
de ruimte. Kleur, geur en aantal van de vruchten op de tafels wijzen op de enorme
produktiekracht van de natuur. De overvloed van de natuur roept sterke emoties op.
Fruit en groenten blijven geen anekdotisch motief: ze zijn er om de verbeelding op
gang te brengen. Merz plaatst een soort van naïeve verbeeldingskracht tegenover of
als antwoord op de imponerende produktiecapaciteit van de natuur.
Hier merkt men de moeilijkheid van Merz' onderneming. Hoe kan men een
aanvaardbaar symbool creëren van een natuur die men in alle opzichten leidinggevend
en determinerend acht, zonder in theatrale effecten te vervallen? Merz stelt dat kunst
altijd reageert op de geschiedenis van de mens door zijn verbeeldingskracht. Deze
verbeelding is geen vlucht, maar iets dat zoals de produktiekracht van de natuur
aanwezig is. Een opvallend kenmerk van de verbeelding is haar ‘snelheid’, d.w.z.
het beeld bestaat reeds in het hoofd vooraleer het geschilderd wordt. Pas dan kan het
beeld schilderkunst worden. Met die ‘snelheid’ associeert Merz ook ‘paniek’, die
duidt op de transformatie van een geïsoleerd wezen in een totaal wezen en dus de
ontwikkeling van de verbeelding aankondigt.

Prehistorische dieren
Meer recent heeft die ‘snelle’ en ‘panische’ verbeelding gestalte gekregen in
schilderijen van prehistorische dieren. Merz plaatst de leegte van de technische mens
tegenover de volheid van de voorhistorische mens, die verbonden was met de meest
verschrikkelijke dieren uit de wereld van de fantasie. De menselijke verbeelding
heeft steeds een fantastische symboliek in de dieren geprojecteerd. Walvis, tijger,
leeuw, krokodil, aap, enz., zijn niet alleen religieuze symbolen, maar ook organische
symbolen die de tijd en de duistere kant van de mens vertolken. Door een dier uit
het verleden te schilderen, wordt men geconfronteerd met de tijd. Dit gevoel van de
tijd neigt naar een metafysica van de tijd in de mate dat Merz het tijdsgevoel dat
ieder in zich draagt als de voorwaarde erkent van ontwikkeling, groei, geschiedenis,
enz.
De belangstelling die Merz vanaf 1978 opnieuw voor schilderkunst ontplooit, is
merkwaardig. De monumentale, kleurige, figuratieve schilderijen zijn voor Merz
een geloofsdaad in verband met het bestaan van kunst. ‘Faire un exercice, c'est croire;
si on ne fait pas l'exercice, on ne peut pas croire. On doit se comporter exactement
comme un homme de Religion. L'art, c'est l'exercice de l'art. On doit absolument
faire tout ce qu'on doit faire sans exclusion aucune. Si on élimine la peinture, par
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“Draai jij rondom de huizen of draaien de huizen rondom jou?”, 1979. Museum Hedendaagse Kunst,
Gent.

exemple (l'idée de la lumière, la couleur, l'idée d'un paysage, d'une figure), on mutile
immédiatement l'art’3.

3

In de catalogus Mario Merz, ARC/Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris - Kunsthalle,
Bâle, 1981.
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Cocodrillo del Niger, 1972.

Kunst bestaat volgens Merz niet meer als negatie of als een aversie tegen al wat
reactionair is, maar kan slechts overleven door (na de beeldenstorm, zei Carel
Blotkamp) de grote mythen van de mens te integreren. Zo vertegenwoordigen de
neonbuizen de elektriciteit in het werk van Merz, kranten wijzen op informatie,
takkenbossen waarschuwen ons voor het landschap, doch op een hoger niveau kunnen
takkenbossen concentratie
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betekenen, kunnen pakken kranten expansie afspiegelen en kan de iglo de gebalde
steunkracht van de koepel verbeelden. Het heeft geen zin om alles te willen
vernietigen; die beeldenstorm is reeds volbracht door de dadaïsten. Het komt er nu
op aan, ‘alles’ opnieuw te integreren en op zijn plaats te zetten. Vandaar ook de grote
interesse voor de schilderkunst, die het mogelijk maakt gestalte te geven zowel aan
mythen als aan de individuele receptie ervan. Merz ziet zich als de drager van een
traditie die hij ook verder ontwikkelt. De grote dieren zijn b.v. in een brede, impulsieve
en expressieve stijl geschilderd en bevatten zowel referenties naar primitieve
grotschilderkunst als naar de geschiedenis van de moderne kunst. Deze doeken
worden ook weer doorboord met neonlansen of verschijnen met een in neoncijfers
gerealiseerde Fibonacci-reeks die zich verder in de ruimte ontplooit. Zelfs met dit
hoog modern technisch attribuut accentueert Merz zijn bedoelingen. ‘Ook neon is
glas met energie. Hoewel neon ogenschijnlijk machinaal wordt gemaakt, vormt dat
voor mij geen tegenspraak, omdat zijn energie afkomstig is van de totale energie van
de aarde, zowel in filosofische als in menselijke zin. Ik gebruik neon als een lamp,
om duidelijk te maken wat soms volledig duister is’.
Zijn terugkeer naar het schilderen heeft Merz verantwoord door b.v. in de catalogus
van zijn Parijse tentoonstelling werken uit de jaren vijftig te plaatsen naast recente
schilderijen. Aldus bekeken zou het schilderen geen breuk betekenen in een oeuvre
dat toch vooral sculpturaal was, maar zou Merz eenvoudig de draad weer opnemen.
Toch krijgt men de indruk dat Merz met zijn schilderkunst een geheimzinnige,
onvertaalbare context beroert die in tegenstelling tot de iglo veel meer een persoonlijk
probleem opwerpt.

Pontheïsme
In verschillende teksten heeft hij zich herhaaldelijk afgezet tegen de ‘economische
afgod’, tegen de ‘lafheid’ (‘Onze lafheid is schrikbarend in het licht van de
onstuimigheid van het totale kosmische leven’), tegen ‘de geringe praktische
toepasbaarheid van onze tentoonstellingen’. Merz stelt dat de som der objecten naar
zonneactiviteit moet voeren, tot psychische activiteit moet dwingen, tot een
meteoorachtige activiteit moet leiden! Zo wordt het object ofwel de iconografie (wat
voor Merz blijkbaar ongeveer hetzelfde is) wederom oerwoud. Vanuit deze drang
naar een transformerende werkzaamheid valt het te begrijpen dat Merz opnieuw
tekent en schildert. Het schilderen stelt hem in staat (kinderen gebruiken een potlood,
volwassenen gebruiken de berekening) een expressieve, subjectieve
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dimensie te geven aan een iconografie die ‘voorhistorisch’ en ‘planetair’ genoemd
wordt. Trachtte hij in het begin de natuur als enig richtsnoer voor zijn bouwsels en
installaties aan te wenden zonder een al te expressieve vervorming van dit natuurlijk
materiaal, dan accentueert hij in zijn ‘dierlijke symbolen die tijd en wind doordringen’
toch sterk de persoonlijke binding met deze voorouderlijke thema's. De subjectieve
factor wordt zichtbaar in de schetsmatig aangeduide dieren en anatomische
fragmenten, waarbij de kleur de zwarte gebroken contouren op een vlokkige,
ontstuimige manier omarmt. Merz beperkt er zich niet toe ‘grote mythen’ uit te
beelden, maar drukt uitzonderlijke gevoelens uit die via de hand van de kunstenaar
opgeslorpt en zichtbaar worden in mythische voorstellingen. Hij heeft zich blijkbaar
afgewend van categorische conceptuele filosofieën en creëert monumentale figuren,
waarin uiteraard nog de natuur en natuurlijke elementen bepalend zijn, maar nu
vervlochten worden met een stormachtig vitalisme, dat het antwoord is van het
innerlijk op een overkoepelende natuurlijke ordening.
De aanwezigheid van Merz op tentoonstellingen als A New Spirit in Painting in
de Royal Academy of Arts in Londen geeft een eenzijdig beeld van de kunstenaar.
Alhoewel Merz geassocieerd kan worden met allerlei nieuwe vormen van
neo-expressionistische schilderkunst, toch bestaan zijn schilderijen slechts als een
uitbreiding van een oeuvre waarvan het afbeelden van alle noembare en onnoembare
verhoudingen tussen mens en natuur het onderwerp vormt. Vanzelfsprekend belandt
Merz dan in een naturalisme dat in zijn wijsgerige betekenis aanduidt dat er niets
kenbaar is of bestaat boven de natuur, dat er dus niet van een norm gesproken kan
worden. De enige norm die Merz nog wil hanteren, is een vorm van pantheïsme
waarin de zelfstandigheid die alles naar zich toe trekt de kunst is. De uitspraak: ‘Wij
zijn noch kinderen noch volwassenen, en kunnen dat onmogelijk zijn. (...)
Verstandelijk kunnen wij geen gelijk geven noch aan onze kinderfase noch aan de
parawetenschappelijke gewichtigheid van onze volwassen fase...’, wijst op het
absoluut nomadisch karakter dat Merz de kunst en zichzelf toedicht. Het is vanuit
dit ambivalente standpunt dat Merz met een minimum aan ‘arm’ materiaal een
maximale beleving opwekt. Doch deze ervaring bestaat alleen dank zij de kunst, die
een indirect uitdrukkingsmiddel is en dus handelt over datgene wat niet meer met
woorden te behandelen valt.
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Wat zij van hun thema maakten
De kunst van de variatie
Jules van Ackere
De filosoof Schopenhauer die de muziek als de hoogste van alle kunsten aanzag,
heeft ooit beweerd dat ze ons aan het begrip van tijd en ruimte doet ontstijgen.
Maar is het niet veeleer zo dat een melodie - een thema, principe van elke muziek
- ons bewust maakt van het vergankelijke door haar tijd-inkapselende structuur,
en van de ruimte door haar daarvan afhankelijke intensiteit? Niets is zo
wonderlijk als het thema dat, als een ondervraging van het mysterie, onmiddellijk
sterft nadat het geboren is: om het even of dit thema muzikaal waardeloos was
of integendeel het woord van de dichter waardig: ‘Verweile doch, du bist so
schön’. Het tijdsmysterie zelf vermogen wij niet te doorgronden, maar we kunnen
het wel bewonen... b.v. met de variatie op een thema.
Filosoferen is één ding, muziek is wat anders. Men kan zeggen dat de toonkunst in
haar ontwikkeling en geschiedenis in grote mate berust op het principe van de variatie.
De toondichter gaat scheppen met een gegeven, het thema, dat zelf al een schepping
is. Eigenlijk is het thema al een variatie op de stilte (aanwezig in de eventuele pauzen)
of op de twaalf noten van de toonladder. Het ene uiteinde van de variatiekunst is het
‘Da Capo’, het eenvoudig herhalen van een thema, en het andere zijn de variaties
zonder thema, de creatie ex nihilo zoals Webern het deed in zijn opus 27 (variaties
voor piano). Maar de reprise van een thema, zoals in Beethovens Sonate opus 109,
na de variaties herhaald, is al iets anders, beladen als ze is met de herinnering aan al
wat voorafging.
Fischer onderscheidt zes soorten variaties, d'Indy vergenoegt zich met drie: feitelijk
kan men de indeling verder en verder doortrekken. De componisten hebben voor de
variatie allerlei namen gevonden. Cabezon noemt ze Differentias, Frescobaldi
Partita(s), Telemann spreekt van Metamorphoses (naar Ovidius). Beethoven betitelt
zijn Diabelli-variaties Veränderungen, bij Britten zijn het Diversions (voor piano)
geworden,
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Henri Dutilleux heeft het over Métaboles1 en Jonas Kokkonen hoort d.i. ziet zijn
Metamorfosen voor twaalf strijkinstrumenten en clavecimbel ‘durch einen Spiegel’.
Van het immutatus tot het mutabile hoort men, door een verschil van toonhoogte,
tempo, modus enz., van de cantus firmus langs passacaglia, ciaconna, tot de
sonatevariatie, van de virginalisten tot Mozart. Beethoven gaat verder: in zijn op.
120, de Diabelli-variaties, wordt het thema afgewezen, verstuifd, vernietigd.
Maar ook de uitvoerder speelt mee en brengt ons tot de ‘interpretatieve variatie’
van eenzelfde gegeven. Wat een verschil in de uitvoering van de finale uit Chopins
Sonate op. 35 (met de treurmars): bij de ene melodisch, met de bovennoten afgelijnd:
het wordt bijna een elegie; bij een andere pianist worden de accenten per notengroepen
verdeeld, b.v. door Rachmaninov: een drama (de wind over de graven!). Nog elders
wordt het een eenvoudige studie op het unisono: Chopin zelf veegt dat alles weg en
zegt ‘de rechterhand babbelt unisono met de linkerhand’!
En hoe eenzelfde thema verschillende temperamenten tot uitdrukking laat komen!
Op hetzelfde thema van Schumann, geplukt uit zijn Bunte Blätter, schrijven zijn
echtgenote en zijn vriend beiden variaties, ze dachten zelfs aan een collaboratie:
Clara blijft trouwer aan het thema en belaadt het, vol devotie, met guirlandes; Brahms
varieert op een minder behaaglijke manier, maar is trouwer aan de geest van het
thema. Mozart schrijft op het bekende thema (is het een volkswijs?) van zijn Parijse
Sonate K. 331 een aantal beminnelijke variaties. Max Reger haalt er op zijn beurt
een aantal variaties uit en wanneer hij aan zijn achtste toe is (Molto sostenuto), welt
uit het lieftallige thema (suggestie voor een Watteau-ballet!) een smartelijke meditatie
op, die de zwaarmoedige Germaan met het hoofd in de handpalm gecomponeerd
moet hebben! Aan de antipode staat een soort satirische variatie: hierbij kan men
ook de stilistische pochades rekenen à la manière de... van Ravel of Casella2 en zelfs
de thans modieuze ‘collages’: tonen de eerste de imitatieve handigheid van de enen,
dan tonen de laatste de thematische onmacht van sommigen die de ‘variatie’ tot een
schaamteloze plagiëring hebben gedevalueerd.

1
2

In deze vijf orkeststukken van 1964 ondergaan de muzikale ideeën gradueel verregaande
transformaties zoals tijdens het biologische of chemische metabolisme, aldus Dutilleux zelf.
Bij Ravel: à la manière de Chabrier, de Borodine. Bij Casella een hele reeks, o.m. naar
Brahms, Franck, d'Indy, Ravel.
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In den beginne was de variatie...
Reeds in de vroeg-polyfonische periode was het variatieprincipe een rijk bevruchtend
element. H. Wolff3 bestudeert het cyclisch variëren van klankbeelden in Dufays mis
Se la face ay pale en duidt ze als bouwelement in vele missen aan, vooral in de zgn.
Parodiemissen. Zeer verfijnd komt de variatietechniek voor bij Pierre de la Rue. Ook
in de motetten zoals Dufays beroemde Nuper rosarum flores of in zijn Vergine bella
naar Petrarca's Canzone 49 is ze duidelijk aan te wijzen. Bij Josquin des Prés wordt
de variatie, benevens een constructief element, een duidelijk melodisch
ontwikkelingsprincipe dat b.v. bij Gombert in zijn motet Internatos mulierum tot een
vrij gebruik leidt waarbij zowel van het thema als van zijn omkering variaties worden
geboden. Maar het is hier niet de plaats om dieper op de middeleeuwse technieken
bij de Nederlandse polyfonisten in te gaan. Wij willen onze enkele voorbeelden
kiezen vanaf de vorige eeuw, te beginnen met Beethoven. Vóór hem heeft reeds J.S.
Bach zijn hele muziekveld met de variatievorm doorploegd. Er zijn niet alleen de
variaties voor een graaf (Goldberg-Variationen) en de al even bekende variatieve
omvormingen van het koninklijk thema in Das musikalische Opfer, er zijn ook nog
het gevarieerde koraal, de ciaconna en vooral de passacaglia, de grondsteen waarop
Bach zijn variaties bouwt zoals Brahms het zal doen in de finale van zijn 4e symfonie
(32 variaties) en Webern in zijn prachtige Passacaglia op. 1. Ook Mozart heeft de
variatie in allerlei vormen gegoten en er allerhande uitdrukkingen uit geput, van de
galante variaties op een of ander volkswijsje b.v. K. 360 (Hélas, j'ai perdu mon
amant) tot de diepzinnige variatiereeks in het Andante van het Divertimento (Trio)
K. 563. De manier waarop hij in de finale van de symfonie K. 543 eenzelfde argeloos
zinnetje tot negenenveertig maal (!) herneemt maar met wijziging van toonaard,
hoogte, timbre, intensiteit, behoort eveneens tot de variatiekunst. Men denke ook
aan de variaties in de vioolsonate K. 377, waarvan de laatste een siciliana is, of de
variaties van de tot strijkkwintet K. 406 omgevormde serenade K. 388.

Beethoven en Schumann
Beethoven vond met de grootste moeite een melodie, een thema dat hem voldeed,
zoals zijn schetsboeken bewijzen. Maar hij was de geniaalste

3

Vgl. Hellmuth C. Wolff, Die Musik der Alten Niederländer.
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meester in het uitbaten ervan door de ‘amplificerende variatie’ of ‘karaktervariatie’,
hoe onbenullig ook het gegeven was, zelfs als het niet van hem kwam. Geen
sprekender - of klinkerder - voorbeeld hiervan dan de 33 variaties4 op een wals van
Diabelli, de uitgever die ook Beethoven een variatie had gevraagd op het ding dat
hij gecomponeerd had: een walsje dat dertig maal op dezelfde noot klopt, net een
schoenlappersgeklungel, even primair van inhoud, als van vorm. Eerst veegt
Beethoven het zielige dingetje van zijn tafel. Maar, even wachten. Het stukje daagt
hem uit: hij neemt de handschoen - het walsje - op en schept er een wereld mee
waarin de musicus-magiër als met een wichelroede de muziekvelden vóór en na hem
aftast in een geniale synthese. Bij deze uitzwervingen naar verleden en toekomst
doemen als vanzelf allerlei namen op, Bach, Mozart en verder Schubert, Chopin,
Wagner, tot zelfs, wegens de aanpak van het ‘materiaal’, Schönberg.
‘Veränderungen’ (en niet Variationen), dat duidt op het functionele van de
omvormingen. We denken er niet aan hier elke variatie te bespreken, laat staan te
‘ontleden’. De eerste is al totaal Beethoven geworden: het walsje werd een mars, een
mars die leidt naar het spoor van Wagners Meistersinger-ouverture. Beethoven is de
man die toont dat men, zonder praal, tegelijk eenvoudig en groots kan zijn. Is in de
tweede, leggiermente, het walsje een klein scherzo à la Beethoven geworden, dan is
in de derde het gegeven zijn melodie geworden. Verschillende nummers wijzen naar
Bach, het puur canonische vierde met zijn omkeringen, het zesde dat in het
Wohltemperiertes Clavier kon plaatsnemen, de fuga 32. De vijfde variatie wijst naar
de Schubert van de ‘Valses nobles et sentimentales’, de vijftiende, in het spelen en
spiegelen van een kleine formule, naar Schumann. Vaak vraagt men zich af: waar is
Diabelli gebleven? Toch kan men de aanwezigheid van het ‘ding’ speuren in al wat
Beethoven ermee schept. De negende Veränderung is helemaal gewonnen uit het
voorslagje waarmee Diabelli begon: en het is ‘muziek’! De elfde bouwt met die
beginkrul (een drietal noten) van Diabelli's wals op het bekende inzetritme van de
vijfde symfonie naar eigen dialectiek een boeiend allegretto op. En dan is er dat
vivace (13), eigenlijk ritme in pure staat: uit Diabelli's anakroesis ontstaat een dialoog
van de klank met de stilte, die andere helft van de muziek die Beethoven ook elders
zo wonderbaar heeft uitgebaat5. Het is

4
5

Numeriek was Giuseppe Tartini de meerdere van Beethoven. Op een gavotte uit Corelli's
opus 5 weefde hij zomaar vijftig variaties (in L'arte dell'arco)!
B.v. in de cellosonate op. 5 nr. 2, inleidingsmaten vóór het Allegro of in de pauzen tussen
de eerste akkoorden van het negende strijkkwartet.
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als een microkosmos in enkele maten muziek, de betekenis van ruimte en tijd
samenvattend. In het verloop is er tegelijk progressie (b.v. er is een crescendo in het
tempo tot aan 10) en contrast. De koraalmeditatie (20) wordt gevolgd door een allegro
con brio en door dat kostelijk scherzetto vol humor op Mozarts Don Giovanni, de
aria van de knecht Leporello die, ongeduldig, de wacht moet houden voor zijn
meesters deur, ‘Notte e giorno faticar’: men hoort hem stampen en slaan! Maar ook
gevoelsmomenten zijn er genoeg. ‘Dolce e teneramente’ moet de achtste variatie
klinken maar Beethoven toont meteen dat, ook in die momenten, hij nooit flauw
doet. In de eenendertigste variatie beseft men plots hoe dicht Beethoven bij de
Romantiek staat. Dit kon een nocturne van Chopin zijn, niet enkel wegens de
stemming maar vooral om de kwellende torsie van de siernoten. De aansluitende
fuga had een apotheotisch sluitstuk kunnen zijn. Maar nee, er komt als toemaat een
tempo di minuetto. Het was maar een spel, een spel dan in hogere zin dat alleen
goden en kunstenaars kunnen spelen.
Schumann varieert: maar liever dan bij het spel met vier noten waaruit hij zijn
bonte Carnavalsuite heeft getoverd6, willen we even stilstaan bij zijn opus 13: geen
aantrekkelijke titel, geen feestelijk of illustratief programma, maar een
formeel-didactische opgave: Symphonische Etüden in Form von Variationen voor
piano, een werk dat enkele van Schumanns meest kenmerkende en hoogste bladzijden
bevat. Het thema is van een amateur afkomstig, misschien van de vader van Ernestine
von Fricken aan wie Carnaval is opgedragen. De variaties brengen a.h.w. de
verschillende ‘humeuren’ (humoresken) die Schumann ook in andere pianowerken
heeft getoond. VI klinkt als een novelette, VII herneemt een korte formule van de
Kreisleriana. In de korte bladzijde die de vijfde variatie van de later bijgeschreven
Anhang uitmaakt, is heel Schumanns droomwereld gevat, die ook zo treffend in het
gelijkaardige Des Abends tot uiting komt. Opmerkelijk is dat in dit aanhangsel de
mooiste nummers voorkomen, zoals de diepzinnige meditaties II en IV; in de laatste
zijn de noten van het thema vernuftig in de melodie verweven. En dan is er, vóór de
finale, de wonderlijke variatie IX (= Etude XI) die een uitzonderlijke pianistieke
vaardigheid vergt: allereerst, om op regelmatige wijze de tweeëndertigsten in de
begeleiding van de linkerhand te kunnen geven, verder om de twee melodieën recht
te laten wedervaren die canonisch ineengestrengeld

6

A.E.S.C.H., waarin de naam van het stadje Asch, geboorteplaats van Ernestine von Fricker
en ook Schumanns naam verscholen is.
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tonen hoe, bij Schumann, contrapuntaal schrijven niet een technische maar een
expressieve meerstemmigheid wordt7.

Liszt aan de slag met zijn thema
Bij Liszt wordt de variatie meestal als thematische ‘metamorfose’ aangeduid. Ze
doordrenkt zijn hele oeuvre en hij puurt er zijn gedegenste constructies en zijn
meeslependste gedachten uit. De term dekt zeer verscheiden variatievormen die we
hier aan een paar voorbeelden toetsen. In de Faust-symfonie worden de vijf leidthema's
die de karakteristieken van Faust bepalen, in het tweede deel, waar ze in de motieven
van Gretchen doorvlochten worden, tot lyrische ontboezemingen terwijl ze in het
paneel ‘Mefistofeles’ misvormd worden tot een soort negatief van hun klankbeelden.
Het symfonisch gedicht Tasso, lamento e trionfo, toont bijzonder duidelijk hoe Liszt
van een muzikale frase het ritme vervormt en ombuigt, de melodische ambitus of de
harmonische begeleiding wijzigt, zodat ze de meest uiteenlopende gevoelens kan
uitdrukken. Het hoofdthema, eertijds door de gondeliers van Venetië op de
aanvangsstrofe van Tasso's Gerusalemme liberata gezongen, begeleidt door middel
van een reeks omvormingen Tasso's levensbeeld, weemoedig, dramatisch, heroïsch.
Tijdens de feesten aan Ferrara's hof krijgt het een menuetritme, of wordt het een
smachtend motief voor Laura Peperara of voor Lucrezia Bendidio, om het even. In
de slotapotheose is het, ritmisch verbreed, tot een feestelijke triomfzang geworden.
Maar deze thematische metamorfose is niet aan een programmatische idee
gebonden. In het concertante-genre kiezen we liever niet het tweede Pianoconcert
in A, waar de zo poëtische aanvangsmelodie in de finale tot een vulgaire marsfanfare
is ontaard. Men kan wel geneigd zijn de Totentanz voor piano en orkest als een
oppervlakkig-kletterend, onbelangrijk werk te aanzien. In feite gaat het om een
verbluffende wedloop waarin Liszt de hele gamma van zijn uitdrukkingsvermogen
bespeelt, behalve de pathetische, welke men nu juist in zo'n werk had verwacht. Het
bezoek dat Liszt met prinses Carolyne von Sayn-Wittgenstein aan het Campo Santo
in Pisa bracht kan hem hoogstens op de idee gebracht hebben: het werk zelf werd
helemaal gewonnen uit zijn eigen muzikale verbeelding,

7

Felix Mendelssohn, Schumanns vriend en tijdgenoot, betitelde zijn opus 54 Variations
sérieuses, als reactie tegen de protserige variatiereeksen op operamotieven die hij in Parijs
gehoord had.
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onweerstaanbaar aangesproken door de beginnoten van de Inferno-hymne in zovele
‘Requiems’, theatraal uitgebuit o.m. door Verdi en Berlioz die Thomas van Celano
(vermoedelijk hem) met zijn munt hebben terugbetaald, het motief dat zo vreemd
bij Rachmaninov in zijn rapsodie is geschoven, zo angstig bij Mahler klinkt, zo
menselijk in Dallapiccola's Canti di prigionia. Bij Liszt komt alles uit de piano, niets
uit het Pisaanse fresco: en het wordt vooral een kostelijk scherzo, een stimulans tot
variaties. Allereerst bouwt Liszt er een aantal schitterende cadenza's mee, de piano
klinkt er zoals alleen Liszt haar kan doen klinken: de ene cadenza lijkt een korte
meditatie op de dood (4, pesante), een andere (12, lento) is een driestemmige canon
waarop het motief in majeur, omspeeld door rinkelende klanktrossen, een haast
paradijselijke, getransfigureerde uitdrukking wint. In 14 wordt het een trommelend
fugato en de titel kan hier doen denken aan geraamtegerammel waarbij het lugubere
motief in een humoristisch scherzando is opgelost. Het animato quasi di Corni da
caccia (jachthoorns) roept inderdaad een soort duivelsjacht op.
Niet alleen de piano, ook het orkest haalt heel wat boeiends uit het variatiespel.
Er is vooral de heftige dialoog (10) waarin piano en orkest elkaar telkens het woord
afsnijden (strepitoso). Het motief dient Liszt tot springplank voor de meest pittige
klankeffecten: van het syncopisch tenuto (24) dat een soort mefistofelisch gejank
laat horen tot de echt feeërieke, over een fluitsolo en triangeltremolo's rollende
houtblazersloopjes, een soort dwaallichtjesmuziek (25).
Maar nergens misschien heeft Liszt op een zo vernuftige wijze zijn thematische
transformatie belicht als in de Sonate in b klein. We willen slechts één van de motieven
volgen die alle samen een zo sprekend portret van Liszt tekenen met de voornaamste
aspecten van zijn temperament: ‘orenschijnlijk’ het meest onbetekenende, een soort
kort geklop, op dezelfde noot hamerend (marcato). Uit deze onbenullige formule
wint Liszt prachtige lyrische melodieën, waar ze b.v. openbloeit in een cantando
espressivo op klankzalige harmonieën (p. 9). Er is meer: tientallen malen is dit motief
in varianten aanwezig, nu eens als dreigende bas dan weer als verwachtend geklop,
een andere keer als een steigerende geste naar een accelerando-rit, dan weer als
springplank tot virtuositeitsacrobatieën. Het wordt ook gecombineerd met het andere
leidmotief (de ‘zigeunersprong’) of verschijnt als contra-subject in het fugato van
de finale (allegro energico). Hoe dan ook, de hele sonate groeit in een ‘geordende
vrijheid’, los van het geprefigureerde sonateschema maar organisch uit de
transformatie of variatie - de term zelf heeft geen belang - van de thema's gegroeid8.

8

Vgl. ook het dolcissimo con intimo sentimento p. 19, het espressivo p. 22, het cartando
espressivo p. 30, uitgave Peters.
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Variaties in alle kleuren
Anders dan die van Liszt is de werkwijze van César Franck die in Frankrijk, in het
spoor van Beethoven, tot de grote symfonische vorm terugkeerde.
Francks ‘cyclisme’, waarbij dezelfde thema's de verschillende delen van een werk
doorkruisen, leidt weleens tot schoolse herhalingen die het exposé afzwakken, b.v.
in zijn Symfonie: herhalingen waarbij de thema's eenvoudig getransponeerd worden
en aan andere timbres toevertrouwd. Elders, zoals in de Variations symphoniques,
voor piano en orkest, heeft Franck de hem eigen cyclische vorm aan de twee grote
klassieke vormen van de variatie en de sonate getoetst en ze samen tot een meesterlijke
synthese uitgewerkt. Uit het eerste pianomotief haalt hij de heerlijke cantilene die
in de gedempte cello's zingt onder de parelende arpeggio's van de piano, een van zijn
verhevenste inspiraties (molto più lento, tweede deel); maar met datzelfde motief
schept hij, in het begin van de finale, in de geest van een scherzo, een van de weinig
echt opgewekte en verblijdende bladzijden van een componist bij wie het ritme de
zwakke kant is.
Francks voornaamste leerling, Vincent d'Indy, wiens muziek mede door zijn
schoolse opvattingen nogal eens ‘ongeïnspireerd’ overkomt, heeft twee van zijn
meest frisse ingevingen in de variatievorm gevonden. In het symfonisch gedicht Istar
hebben we nu eens de omgekeerde orde, eerst de variaties, dan het thema, bepaald
door het literair gegeven: zoals prinses Istar het rijk van het Eeuwige Leven slechts
langs zeven poorten kan bereiken en op iedere drempel een deel van haar gewaden
en sieraden moet afstaan om eindelijk, naakt in haar stralende schoonheid, het rijk
binnen te treden, zo wordt het orkest tijdens het verloop van de variaties telkens van
een deel van zijn uitzet beroofd, totdat het thema naakt en onopgesmukt d.i. onbegeleid
verschijnt en, laten we dit keer niet zeggen in zijn stralende schoonheid, want het
heeft - om in de beeldspraak te blijven - weinig om het lijf. Is het voor de luisteraar
wel nodig te weten dat elke variatie in een aanverwante toonaard volgens de
kwintencirkel gebeurt? De Symphonie cévenole sur un thème montagnard is gebouwd
op een wijsje dat d'Indy bij een van zijn tochten in de geurige hoogvlakten van de9

9

Vgl. ook nog in Appalachia, de variaties op het negerlied After night has gone comes the
day.
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Cévennes van een herderinnetje had afgeluisterd. Door heel de symfonie wordt het
kleine motief in alle kleuren en tonen gevarieerd, weemoedig of lustig, dreunend
tegen de bergen kaatsend of teder in het dal neuriënd. De variatie van d'Indy is hier
zeker meer dan techniek of kunde, ook kunst geworden.
Nog een bijzonder soort variaties gaf ons Edward Elgar. In zijn Enigma variations
voor orkest toont de nogal academische Elgar - voor een keer - die zin voor humor
en die gave van portrettekening die in het land van Dickens, Hogarth, Reynolds en
vele anderen geen uitzondering is. Het eigenlijke thema is een raadsel waarvan de
componist de oplossing niet heeft gegeven. Dat heeft geen belang. Uit de ruiker
variaties plukken we er enkele. In de zesde heeft Elgar Miss Isabel Fitton getypeerd
die altviool speelde in de kamermuzieksamenkomsten in zijn huis; te oordelen naar
de muziek, een zacht en inschikkelijk karakter. Heel anders is de variatie die erop
volgt, een portret van Sir Arthur Griffith: een vriend met een krachtig en kloek
temperament, een uitbundig prater die zijn argumenten soms met een vuistslag
puncteert, wat de muziek in een dynamisch en kordaat presto bevestigt. De tiende
variatie is een portret van Dora Penny, het meisje dat Elgars huis met haar vrolijkheid
vulde en later als Mrs. Powell The memories of a variation zou schrijven waarin ze
o.m. de geschiedenis van dit werk vertelt. En als we Dora Penny mogen geloven,
dan is de drollige roulade die bij het begin van de elfde variatie door het orkest rent
niets anders dan het hollen van Dan, de plezierige doghond van Elgars vriend, George
Sinclair, die Elgar bij ieder bezoek kwispelend welkom wenste.
We mogen de al te miskende Frederick Delius (1862-1934) niet vergeten die in
zijn heerlijke rapsodie Brigg Fair de variatie op een zeer persoonlijke manier opvat
en uitwerkt. Het thema zelf - een volkslied uit Lincolnshire door zijn vriend Percy
Grainger opgetekend - blijft voortdurend op de voorgrond: het is de achtergrond die
beweegt en een wisselende belichting krijgt al naar gelang van de orkestratie, het
harmonisch koloriet, het tempo.
Benjamin Britten heeft kinderen - en ook ouderen - aan de hand van zijn variaties
op een thema van Purcell (The Young Person's Guide to the Orchestra) de
instrumenten van het orkest leren onderscheiden. Even leerrijk zijn de Variations on
a theme by Frank Bridge. Britten, een heel10

10

Het is in de pentatonische toonladder en telt vier isometrische zinnen; ritmisch herkent men
het vrije parlando-rubato en de typische syncopen op het einde van elke zin.
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ander temperament dan Bridge, gaat op het thema los en schept een reeks variaties
waarvan de meeste veel weg hebben van satirische portretten waarin even zovele
muzikale stijlmodes op de korrel worden genomen: het marsritme b.v., zo geliefd
door de Engelse musici, of de oude ‘romance’, waarvan het tedere thema met pikante
en zure harmonieën wordt gekruid. De vierde variatie is een kostelijke parodie van
de Italiaanse opera-aria, de vocalises, trillers en de virtuoze stemacrobatie van de
belcanto-prima donna's (allegro brillante). Niet zonder ondeugende bijbedoelingen
eindigt het stuk op een hoge la. In de zesde variatie gaat Britten op de Weense wals
ironiseren terwijl men in de achtste (treurmars) een parodie op de stijl van Mahler
kan horen.
De variatie is een vorm waarin Paul Hindemith misschien het sterkst zijn
vakkundigheid heeft getoond. Niettemin geeft hij met de Vier Temperamente (1940)
een van de werken waarin hij het best zijn neo-classicerende gerichtheid heeft doen
vergeten. De variatieve aspecten van eenzelfde thema stellen hier verschillende
temperamenten voor onder de vorm van een dialoog tussen de piano en een
strijkersensemble. In elk temperament, het melancholische, het sanguinische, het
flegmatische, het kolerische geeft Hindemith verbeeldingrijke bewijzen hoe tenslotte
eenzelfde thema de meest verschillende gezichten en uitdrukkingen kan krijgen. Bij
de melancholicus heeft het neutrale thema een donker-expressief karakter gekregen.
De sanguinicus, met zijn dynamisch temperament, maakt van datzelfde thema een
romantisch walsje en laat het op een huppelend ritme afwisselend gracieus of wild,
gevoelig of parodisch klinken. Bij de flegmaticus wordt het thema rustig en
nonchalant. De kolerieker schiet uit, snijdt het orkest telkens de pas af en vaart in
woest-syncopische akkoorden uit. Met deze karaktertekeningen krijgen we meteen
een hele rij stijlportretten. Alles blijft louter muzikaal uitgebeeld, soms op een
vermakelijke manier. Zo is er op het einde een kort appassionato waar de kolericus
als pianosolist ruzie maakt met het orkest nopens een noot: ik wil A (la) om de zin
te eindigen, zegt de piano; en ik wil B (si) zegt het orkest en ze hernemen telkens
weer de frase, elk met hun slotnoot, totdat ze tenslotte het bijltje erbij neerleggen
want het stuk, zoals de discussie, moet eindigen.
Een type van variaties op een volkslied gebouwd biedt ons het symfonische werk
De Pauw (1939) van Zoltàn Kodàly. Het thema dat de componist benut heeft
verschillende kenmerken van de oud-magyaarse zang. Deze symfonische variaties
kunnen gelden als een voorbeeld van Kodàly's instrumentale en orkestrale techniek
en van de rijke consequenties die hij voor zijn stijl uit de studie van het volkslied
heeft getrokken. Het een-
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voudige volkswijsje wordt in praalrijke harmonieën en orkesttimbres gekleed en
uitgewerkt in zestien beurtelings dramatische, dromerige, triomfantelijke episoden.
Eensdeels bewaart en ontwikkelt Kodàly het Hongaars karakter van zijn thema met
al wat dit harmonisch en ritmisch impliceert: aldus in de zevende variatie (vivo) voor
hobo, die echt Oosters-Aziatisch klinkt en de oorsprong van de oude Magyaarmuziek
verraadt. In sommige variaties worden Hongaarse instrumenten zoals de tilinko
nagebootst met de piccolofluit; het tintelende orkest van de tiende variatie voert ons
terug naar het Mongools-Chinese oertype van de melodie. Anderdeels zal de
componist het Hongaarse motief op zijn eigen harmonisch temperament enten, ook
westerse eigenheden benutten en het toetsen aan de symfonische variatievorm tot
zijn rijkste orkestrale mogelijkheden ontwikkeld. In de veertiende variatie b.v., heeft
Kodàly zijn ontmoetingen met de Franse muziek ten nutte gemaakt en klinkt in het
impressionistische spel met fluit en harp duidelijk de studie van Ravel door. Het
geheel is als een soort schitterend klanktapijt waarin al de episoden op een
eenheidsstof geregen zijn tot een synthetische getuigenis van de musicus Kodàly en
de Hongaarse muziek.

Een geeft het thema, velen variëren
Een bijzonder aspect is het vergelijken in het variëren van eenzelfde gegeven door
verschillende componisten. De premisse is hier b.v. het laatste van de 24 capriccio's
voor viool van Paganini, dat de componist zelf een tiental keren heeft gevarieerd.
Schumann, in zijn opera 3 en 6, probeerde het nogal neutraal klinkende stuk te doen
‘zingen’ zoals Paganini zelf het in een van zijn variaties had geprobeerd. Liszt schrijft
variaties op de variaties van Paganini. Het naar wezen en karakter zo essentieel voor
de viool bestemde thema is in zijn pianistieke gestalten zo goed voor het andere
instrument omgewerkt dat het lijkt of het nooit anders dan voor de piano werd opgevat
en door de piano ingegeven.
Johannes Brahms haalt uit het onbenullige thema van Paganini twee cahiers van
12 Etudes, zijn moeilijkste pianowerk en ongemeen verscheiden, van een
speeldoosmuziek (I, 11) langs een nukkige wals (2/4 is 3/8 geworden), die tussen de
latere Liebesliederwalzer mocht geschoven worden, tot een Feroce, energico (II, 10).
De II, 6 variatie is als een begeleiding waarop men Paganini's wijsje kan neuriën of
fluiten. In II, 8 bootst Brahms op spitsvondige wijze op de toetsen de viool na, in 't
bijzonder haar tripelgrepen en haar pizzicato's.
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Op zijn beurt schrijft Sergei Rachmaninov op het oefenstukje van Paganini 24 variaties
in de vorm van een rapsodie. Het wordt een van zijn beste werken, vrij van de meeste
maniërismen die elders te herhaaldelijk zijn stijl kenmerken maar typisch voor de
persoonlijke aspecten van zijn temperament. In de 18e variatie is Paganini's motief
opengebloeid tot een romantisch-lyrische melodie die alleen Rachmaninov kan
geschreven hebben.
Bij Boris Blacher (1903-1975) zal het niet gemakkelijk zijn om het oorspronkelijke
thema terug te vinden in de complexe geledingen van de kleurige orkestratie. In de
2e variatie pikt een hobo enkele noten uit het thema en maakt er een stuk mee dat af
en toe op jazzinvloeden wijst en aan een blues herinnert. In de finale schept Blacher
uit Paganini's dingetje een bruisende muziek, bijna als een soort Russische sabeldans
die opgaat in een geweldige climax.
Het capriccio is nog steeds in leven. Het lijkt of Witold Lutoslawski, met zijn
variaties voor 2 piano's erop, in volle twintigste eeuw de romantische wereld ironisch,
zoniet geperverteerd, als in een spiegelvervorming heeft willen zien. Het zijn variaties
minder op het thema dan op de sfeer van de romantiek waarvan de componist, zou
men zeggen, het schaduwbeeld achternazit. Onmiddellijk giechelt de 1e variatie
clownesk en zijn daar ‘valse’ noten op een polytonaal net getrokken. Soms is het
alsof elke pianist zijn eigen weg gaat en men vraagt zich af: ‘slaan ze er nu naast’?
Soms klinkt het somber, elders meditatief. Een ongewoon werk, vindingrijk in de
klankmetamorfosen. Variaties in de tweede graad, zo men wil.

Variaties op de naam Bach
In het laatste werk van J.S. Bach, Die Kunst der Fuge, komt een fuga voor op zijn
eigen naam. In de intrede van deze zestiende driestemmige fuga precies daar waar
het motief van de naam voorkomt, onderbreekt de Dood de componist en neemt zij
hem ‘de veder uit de hand’11. Het is als een vraag open op het mysterie. Bach zelf
moet erover nagedacht hebben, op het wonderlijke toeval dat zijn naam louter uit
klanksymbolen d.i. noten

11

Althans volgens de op de partituur geschreven opmerking van zijn zoon Carl-Philipp Emanuel.
Gerd Zacher gaf onder de aan Gertrude Stein ontleende titel Eine Fuge ist eine Fuge ist eine
Fuge (sic) een doordringende analyse van het werk in Musik-Konzepte nr. 12: Franz Liszt,
maart 1980.
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bestond. Een toeval dat vele latere componisten tot een voorwendsel, een prikkel, ja
een provocatie werd, om hun variatiekunst of -kunde te toetsen. In Beethovens fuga's
zijn verschillende permutaties van de naam aanwezig. Schumann nam de naam als
subject voor een zestal onbenullige fuga's, het genre gaat hem helemaal niet af. Max
Reger, integendeel, bouwt, na Franz Liszt met zijn Praeludium und Fuge über den
Namen B-A-C-H12, een geweldige Fantasie und Fuge, een universum dat het kleine
gegeven a.h.w. tot op de bodem harmonisch uitgraaft, met een fuga die een geweldig
crescendo opstuwt, een veelvoudige meditatie op het subject waarin bijzonder
duidelijk uitkomt hoe de fuga eigenlijk de strengste en de strikste van alle
variatievormen is, een echte variatieve bekroning.

Het naammotief komt in de meest verscheidene werken variatief behandeld voor,
van Dvoraks Requiem tot de pianovariaties van Rimsky Korsakov, van Casella's
twee ricezcares op de naam (Funebre en Ostinato) tot in Penderecki's Lucaspassie,
al is het hier slechts als referentie. In Schönbergs dodecafonische orkestwerk, de
Variaties Opus 31, lijkt het Bachmotief tegelijk als hulde en als uitdaging voor te
komen: als hulde aan de musicus die lang vóór de term ‘dodecafonie’ bestond, de
vier grondvormen van het stelsel gebruikte b.v. in Das Musikalische Opfer waar men
omkering, kreeftgang, spiegeling in de canons terugvindt; als uitdaging tegenover
het stelsel waarover hij tot het einde toe twijfels had. Naast het eigen thema komt
het hier voor als een vreemd element, een ‘citaat’ durft Giacomo Manzoni het noemen
in zijn studie over Schönberg12.
In zijn strijkkwartet op. 28 gebruikt Anton Webern als twaalftonenreeks drie maal
de naam Bach, een maal omgekeerd.
Met Schönberg en Webern zijn we in de Weense school beland. Eigenlijk berust
de dodecafonische muziek helemaal op het variatieprincipe, zeer vrij bij Alban Berg,
zeer streng bij Anton Webern. Wat Berg voor zijn 15

12
12

G. Manzoni, Arnold Schönberg, Milano, 1975.
G. Manzoni, Arnold Schönberg, Milano, 1975.
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scènes van de opera Wozzeck ‘inventio's’ noemt, zijn ook een soort variaties op een
of ander klankfenomeen. Zeer consequent paste hij de regels van omkering,
kreeftgang, omkering van de kreeftgang enz. toe in het eerste deel, Thema scherzo
con variazioni van zijn Kammerkonzert, een van de verbluffendste werken uit de
moderne muziek. En zoals Schönberg het met de naam Bach had gedaan, zo schakelt
Berg hier, maar op een veel consequenter wijze dan zijn leermeester, de noten uit de
drie namen van de zgn. (tweede) Weense school, tot motieven gekneed, in het verloop
van de variabele materie. En bij Webern zijn het niet enkel de met de term
‘Variationen’ betitelde werken die op het grondprincipe berusten. Maar ook met hier
nog onvermelde namen zou men dit laatste tot op heden kunnen volgen, van Bartók
(b.v. in het Andante (tranquillo) van het tweede Vioolconcert) tot Ginastera (b.v. de
Variaties voor cello en orkest), van Stravinsky (b.v. in het Andante uit het Octuor)
tot Baird (b.v. in de Variations without Theme (1962)). En eigenlijk is dit hele artikel
een variante onder zovele andere mogelijke, op een thema dat de muziek zelf is13.

13

Men zou ook over de variaties op eenzelfde thema in de beeldende kunsten kunnen spreken
b.v. over de verschillende versies van het Laatste Avondmaal bij Tintoretto of, bij Monet,
de reeksen op het motief La cathédrale of Les meules. Over de variatievormen in de literatuur
zie o.m. Horst Petri, Literatur und Musik. Form-und Strukturparallelen, Göttingen, 1964.
Verder werken als Exercices de style van Raymond Queneau, de Variationen van Josef
Weinheber, de Paroles tissées van F. Chabrin met muziek van Lutoslawski. Of ook nog de
variatiestructuur in Dino Buzzati's kortverhalen b.v. Sette piani (Zeven verdiepingen), I sette
Messageri (De zeven boden), Crescendo, waarin elke afgescheiden alinea een variatie op
het motief van de eerste (geklop op de deur) is.
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De verloren kunst van het vertellen
Enkele Amerikaanse commerciële films
Eric de Kuyper
Het lijkt wel of de commerciële Amerikaans film van vandaag getekend wordt
door twee tegenstrijdige krachten. Enerzijds krijgen we een soort films dat
nadrukkelijk afstand doet van elke vertel-logica, uitsluitend afgestemd is op
grappige sketches, een aanneenschakeling van leuke gags en gimmicks. Door
hun caleidoscopische wir-war, hun allure van anarchie, hun opzettelijke kitsch
en wansmaak - aanvankelijk ook genoodzaakt deze ‘stijlmiddelen’ te hanteren
door een gebrek aan middelen - slaan deze films goed aan bij het jeugdige
publiek, dat weinig zin heeft om aan beelden meer dan enkele minuten aandacht
te schenken, alvorens naar een volgende beeldenreeks over te schakelen. Mel
Brooks' The Producers (1967) zette de reeks met weinig commercieel succes in,
maar zijn latere films en vooral enkele recentere films van anderen - o.m. Animal
House, American Fried Movie, The Blues Brothers (een reüssite in het genre) 1941
(de duurste, meest ambitieuze en minst geslaagde uit de reeks) - konden op groot
succes bogen. Ongetwijfeld wordt deze verbrokkelde en versnipperde
montage-filmerij, met veel muziek, actie en afwisseling, sterk beïnvloed door
de Amerikaanse tv en voornamelijk de commercials. Al is de toonaard doorgaans
satirischer of sarcastischer dan dat op de beeldbuis mogelijk is.
Naast deze films ontstond de laatste jaren echter een andere golf, die een hang te
kennen geeft naar de eenvoud van de verhalende actiefilms van weleer: King Kong,
Superman I en II, Flash Gordon, Star Wars, en onlangs Raiders of the Lost Ark en
Excalibur. Wat al déze films karakteriseert is hun verlangen om aan te sluiten bij de
oude, traditionele formules van de populistische Hollywood-actiefilms. Ze geven
alle onomwonden te kennen dat ze gewoon een beeld-verhaaltje willen neerzetten.
Geen van deze films echter slaagt daarin. Het is ook de vraag of ze dat werkelijk
nastreven; of ze niet eerder willen suggereren dat ze een verhaal willen vertellen en
die aanleiding dan verder alleen willen benutten om spectaculaire scènes, effecten
en gadgets uit te proberen. Ze hebben, zo beweert men, veel meer te maken met
stripverhalen dan met het roma-
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neske van de populaire feuilletons, waar de vroegere populistische Hollywoodfilms
op teruggingen.

Raiders of the Lost Ark
Het strip-karakter is uiteraard rechtstreeks af te lezen van de keuze van de
onderwerpen: Superman, Flash Gordon zijn stripverhalen. Ook door de wijze waarop
ze zijn opgezet en uitgewerkt hebben ze veel gemeen met ‘comics’ De dure technische
uitwerking, de vele trucages vergen een heel accurate planning. Daarvoor gebruikt
men steeds meer vooraf volledig uitgetekende scripts (story cards). Een procedure
waar cineasten van weleer ook wel eens gebruik van maakten: Hitchcock, maar ook
Eisenstein tekenden zelf vooraf of lieten belangrijke scènes uit hun films tekenen.
Maar de (klassieke) stripverhalen hadden hun eigen logica. Hoe moeilijk ook de
opdracht, hoe hachelijk ook de situatie waarin de held zich bevond, de dramatische
overtuigingskracht van de strip bestond erin, een niet alleen geloofwaardige, maar
ook ‘spannende’ en ‘ingenieuze’ oplossing te vinden. Nu wil ik best aannemen dat
Raiders of the Lost Ark (Steven Spielberg) niet beoordeeld moet worden met de
criteria van serieuze verhaalstructuren; ik weiger echter te aanvaarden dat zijn
goedkope dramaturgische oplossingen zouden beantwoorden aan het genre van het
stripverhaal waaraan zijn film refereert. Als Kuifje bijvoorbeeld in een slangenkuil
terechtkomt, weet hij zich met list en handigheid daaruit te bevrijden; Hergé bedenkt
wel een vindingrijke oplossing, hoe onwaarschijnlijk ook. Ook de held van Raiders
komt op een bepaald moment in zo'n kuil terecht, maar de scenarioschrijvers weten
niet hoe hem uit deze impasse te krijgen en voeren dan maar een schijnmaneuver
uit. Door verrassing, door een opeenstapeling van horror-effecten (afzichtelijke
mummies) wordt de aandacht van de toeschouwer afgeleid. Het gebeurt niet via een
dramaturgische kneep, maar via een grof cinematografisch effect: horror. (Dat
datzelfde effect in het begin van de film al benut werd, schijnt de makers ook niet te
storen: het werkt immers vanzelf; het leidt de aandacht af, je hoeft niet eens iets te
verzinnen, gewoon ‘boe’ roepen volstaat.)
Niet alleen het systematisch uit de weg gaan van de moeilijkheden die het verhalen
opstapelt, stoort me in deze film. Nog erger vind ik dat de clevere vondsten, de
prachtige gegevens (prachtig voor dit genre) niet eens benut worden. Zo ontdekt de
held een erg mooie maquette van de Egyptische tempels, waardoor hij in staat zal
zijn de plek van de verloren Ark op te
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sporen. De maquette is technisch erg mooi, en nu zou je tenminste verwachten dat
deze vondst ook benut zou worden: dank zij de vergelijking tussen de blauwdruk
van een architectuur en die reële architectuur zal de schat worden gevonden! Maar
het plezier van de ontdekking, van de geleidelijke ontrafeling wordt je ontnomen:
alsof dat overbodig was, alsof die maquette er alleen was om een link te leggen in
het verhaal. Het plezier om die link ook te bespelen, te doen functioneren wordt over
het hoofd gezien; de sleutel van het geheim wordt niet benut; het geheim wordt
daardoor ook niet echt onthuld. Met als gevolg dat alles arbitrair gaat lijken. Wat
blijft er dan nog over? Briljant geënsceneerde effecten; spektakel zonder motivering,
dat het dan ook doet maar op een heel elementair niveau.
Deze slordigheden in de opbouw van het verhaal (tweemaal luiheid: zich niet
gedwongen voelen oplossingen te zoeken; en als die er zijn, ze niet eens uitbuiten)
blijven natuurlijk ook niet ongestraft. Ze moeten gecompenseerd worden. En dan
doen ironie, parodie, sarcasme, groteske, enz. hun intrede. Knipogen bij de vleet.
Een erg wankele constructie, die nog eens wordt uitgehold door een ‘toon’ die alles
moet doen aanvaarden en door een opeenstapeling van effecten (Raiders zet in met
de ene coup de théâtre na de andere, die in het volgende half uur natuurlijk alleen
maar tot een anti-climax kunnen leiden). Aangezien er geen aandacht besteed wordt
aan constructie, is er ook geen dosering nodig; de enige regel die hier geldt is het
kwantitatieve opbod.
De makers van The Lost Ark lijden aan een overwaardering, fetisjisering van de
techniek. Dit is trouwens typerend voor deze generatie filmmakers: Spielberg, Lucas,
Coppola, en ook Kubrick lijden aan dit euvel. Het produkt en ‘hoe het te vervaardigen
is’ staat op het voorplan. Typerend ook is dat alle verhalen en interviews over en
met deze generatie jonge wolven vooral willen vertellen hoe zij ‘een nieuw
studio-systeem, zoals het oude Hollywood, maar nu aangepast aan deze tijd’ uit de
grond proberen te stampen1. Wát er met deze techniciteit gebeurt, wordt helemaal
onbelangrijk: als het produkt maar goed in de markt ligt. Het enige wat deze
filmmakers au sérieux wensen te nemen is het produkt; ze lijken zelf niet eens geboeid
door wat ze te vertellen hebben. Wat een verschil met bijvoorbeeld de oude Fritz
Lang, die in Duitsland, na zijn Ameri-

1

Zie b.v. Georges Lucas, Entretien, in Cahiers du Cinéma, oktober 1981; Coppola's grootste
Gok, in Filmfan, november 1981.
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kaanse periode, films draaide als Das Indische Grabmal en Der Tiger von Eschnapur
(1959)! Dat was ook maar Karl-May-stof, triviaal tot en met, maar zo ernstig genomen
dat Lang deze trivialiteit wist om te werken tot een angstaanjagend epos rond misdaad,
uitbuiting, wraak en hartstocht.

Excalibur
Dat een film als Raiders of the Lost Ark, niettegenstaande de hypergebrekkige
dramaturgie het toch doet bij het publiek, is uitsluitend toe te schrijven aan een
medeplichtigheid, een wederzijds ‘misprijzen’ of ‘zich superieur voelen’: de makers
voor hun publiek (kinderen die toch niet beter willen, die toch maar gemanipuleerd
wensen te worden); de toeschouwers voor het produkt, dat hen in staat stelt te ‘lachen
met’... De overwinning van het ‘dérisoire’, de geblaseerde verveling zowel bij de
producenten als bij de consumenten; een wederzijds huwelijksbedrog dat steunt op
de leuzen ‘ze willen niet liever’, ‘ze kunnen niet beter’.
Hoe sterk deze nieuwe ‘narratieve’ films zich ook lijken af te zetten tegen de
non-narratieve patch-workfilms waar ik het in het begin over had, hoe verschillend
ze ook lijken, hun beider referentie is het tv-publiek, de tv-stijl, de tv-filosofie.
Verbeelding komt nog nauwelijks aan bod; er hoeft alleen maar ‘uitgebeeld’ te
worden. Wanneer bioscoopfilms dat doen met technische bravoure en know-how, is
de tv-bioscoopkijker al tevreden, hij heeft een leuke avond gehad; zijn verbeelding
wordt nauwelijks aangesproken, maar de verveling van het kleine scherm is door
supereffecten verdreven.
Excalibur van John Boorman lijkt in deze richting net iets te ver te gaan om door
de kijkers nog gedwee geaccepteerd te worden. Al was het maar omdat de film put
uit een overdadige schat aan ‘narrativiteit’, de Arthur-legenden. Boorman voert zowel
Lancelot, Parsifal, Merlyn, de Ronde Tafel-ridders, als nog talrijke anderen ten tonele.
Rond elk van deze figuren op zichzelf is reeds een kluwen van verhalen aanwezig,
telkens genoeg om er op z'n minst één film uit te distilleren. De toeschouwer beseft
hier maar al te goed dat deze verhalen-rijkdom hem te boven gaat, dat zij hem niet
weet te plaatsen. Om de zoveel minuten verschijnt er een nieuw personage, in een
situatie die de ene keer al ingewikkelder is dan de andere. De pogingen van Boorman
om deze narratieve overdaad - en bijgevolg ook inconsistentie - te doen vergeten
door spectaculaire effecten, werkt averechts (telkens als er een nieuw gevecht, een
nieuwe oorlog losbreekt, roepen de zaterdag-avondtoeschouwers: ‘nog eens!’. De
weelde aan verbeelding rond de oorspronkelijke stof van de Ronde
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Tafel-ridders wreekt zich als het ware; ze doen al het spectaculaire te niet. Het niet
functioneren van Excalibur, in tegenstelling tot het goed functioneren op dit vlak
van Raiders, moet toegeschreven worden aan een gebrek aan afstand, ironie of satire.
Niet dat ik dit zou verkiezen! We weten maar al te goed wat dit met zo'n stof oplevert:
Monthy Python and the Holy Grail!

Tarzan the Apeman
Het kan paradoxaal klinken, maar een stuntelige film als Tarzan the Apeman van
John Derek lijkt mij een verademing. Dramaturgisch is deze film niet veel beter dan
de andere twee. Maar de bedoeling, de intentie om hier ‘personages’ neer te zetten,
hoe onhandig ook, is bijna ontroerend. De hele eerste helft van de film handelt over
de verhouding van Jane (Bo Derek) en haar vader. De tweede helft laat meer
speelruimte aan Tarzan zelf, hoewel hij ook hier een randfiguur blijft. Het blijft
allemaal gebrekkig en chaotisch, nadrukkelijk en log, maar toch zijn er op z'n minst
twee momenten in de film die iets doen wat in dit soort films allang niet meer gebeurt:
er wordt een beroep gedaan op de verbeelding van de toeschouwers. (You remember?
Imagination, the art of creating images with the help of other images!).
Jane en haar vader banen zich een weg door de jungle. Plotseling houdt haar vader
haar tegen, en vraagt haar de ogen te sluiten. ‘Niet kijken! Niet loeren!... Wacht
even... Kijk niet Jane!’ Het spel tussen vader en dochter duurt zo lang, dat de kijker
nieuwsgierig gemaakt wordt, zich afvraagt wat er wel te zien kan zijn. Tarzan
misschien? Neen, daarvoor is het nog te vroeg in de film. De vader drukt een
verrekijker voor de ogen van zijn dochter en zegt dan triomfantelijk: ‘Nu mag je
kijken’. En de toeschouwer ziet een berglandschap. ‘Kijk eens wat een prachtige
berg’. De filmer (John Derek) is trots op de beelden van zijn cameraman (John Derek)
en dit levert een van de mooie naïeve momenten van de film op. Zich kunnen
verwonderen over een ‘mooie berg’, daartoe gestimuleerd door de filmmaker, is
inderdaad iets dat al sedert lang niet meer gebeurde in een bioscoop. Toch niet op
zo'n dramatische, uitvoerig geënsceneerde wijze. Hieraan merk je dat de makers zich
nog moeite hebben getroost, en het publiek niet misprijzen.
Ook het begin van de film is evocatief. Op de geluidsband, onder de credits door,
hoor je oudere mannen onder elkaar praten. In een Londense club of zo? Je komt het
niet te weten, ook achteraf niet. Hoe dan ook, één van hen begint met een verhaal:
‘Er was eens een heel mooie vrouw...’ - ‘Heeft
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ze ook mooie ogen? Blauwe ogen?’, vraagt een van de andere heren. ‘Doet er niet
toe’, zegt de verteller, ‘er was eens een mooie vrouw...’ - ‘Toch wel, het is belangrijk
of ze blauwe ogen heeft of niet...’ - ‘Goed dan: er was eens een jonge vrouw, met
mooie blauwe ogen...’. En vanuit de verte zie je Jane-Bo Derek aankomen in een
Afrikaans dorp. Jammer dat deze sprookjesachtige sfeer niet zo goed is volgehouden
en ook rond de figuur van Tarzan zelf functioneert. Ook hij wordt een halve film
lang geëvoceerd (het is een angstaanjagende Apeman zegt de vader). Maar wanneer
je hem dan uiteindelijk te zien krijgt, maakt hij heel wat minder indruk dan het
berglandschap, al is zijn lichaam wel erg heuvelachtig. Slechts wanneer Jane het
mannelichaam streelt, exploreert met haar vingers, komt er weer zo iets als verbeelding
op. Een verre herinnering aan wat wel eens ‘erotiek’ genoemd werd, wat inderdaad
ook veel met verbeelding te maken had.
Het vervelende bij deze Tarzan, zoals bij de andere remakes van stripverhalen
(Superman, Flash Gordon, enz...) is dat in feite alles draait rond een ‘ongezonde’
(of beter: oninteressante) nieuwsgierigheid van de kijker: zal de kuise held uit de
comics zich zo aan de zeden van deze tijd aanpassen, dat hij ertoe over zal gaan om
seks te bedrijven met de heldin. Zijn helden geseksueerde wezens, schijnt hier de
obsessieve vraag te moeten zijn. De makers van deze films beseffen echter maar al
te goed dat een ondubbelzinnig antwoord op deze vraag ook wel eens de definitieve
breuk met deze ‘kindermythologie’ zou kunnen betekenen; ze zijn dan ook verplicht
allerhande handstandjes uit te voeren om ‘toch’ en ‘toch ook weer niet’ hedendaagse
seksualiteit suggereren. De verdubbeling van de Superman-figuur in een held en een
niet-held zorgde in de laatste films voor een ‘mogelijke’ doch ook frustrerende
oplossing. In Tarzan wordt eveneens zo iets geprobeerd, maar het werkt al even
frustrerend. Maar toch niet zo on-clever. De hele film is immers vanuit het standpunt
van Jane opgezet, die aldus de sensuele nieuwsgierigheid van de toeschouwer op
zich kan nemen.
Kortom, waar de makers van deze (kinderlijke) mythische verhalen voortdurend
mee worstelen, is een antwoord te vinden op de vraag: Wie sag' ich's meinem Kind,
en in deze tijd van volwassen kinderen of kinderachtige volwassenen is het antwoord
op deze vraag allesbehalve eenvoudig. Het is alsof deze populistische
Hollywood-cinema niet kan en ook niet mag volwassen worden: doet hij daar
pogingen toe, ridicule pogingen zoals in de hier geciteerde films, dan komt des te
sterker tot uiting dat Hollywood, niettegenstaande de vele jongeren die het er
momenteel voor het zeggen hebben, ‘kinds’ geworden is en ‘blasé’.
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Werkelijkheid en woord in Duitse literatuur 60-70
Ludo Verbeeck
‘Ich weiss nicht, was Sie lesen wollen, aber ich selber mag keine Bücher
lesen, in denen nicht entweder eine Methode oder Information steckt’.
Bertolt Brecht
In de slotscène van zijn in 1971 in Stuttgart gecreëerde stuk Hölderlin laat Peter
Weiss de jonge Karl Marx een bezoek brengen aan de 73-jarige waanzinnige
dichter en hem - Marx - onder het gemeenschappelijk roken van een pijp het
geheim verbond verkondigen van dialectische strategie en visionaire dichtkunst.
Dit gewaagd aperçu levert zeker zelf geen voorbeeld van een objectieve
historische analyse; wel is het symptomatisch voor conflicten en utopische
verwachtingen, met name ook in de Duitse literatuur, die met de reeds
legendarisch geworden jaren zestig van onze eigen eeuw samenhangen en die
betrekking hebben op de steeds problematischer wordende vriendschap tussen
werkelijkheid en woord.
Vele schrijvers voelden zich toen plots door de echte of vermeende argeloosheid van
hun woord pijnlijk getroffen. Voor het eerst sinds de heropstanding van de Duitse
literatuur na de tweede wereldoorlog trad de kloof tussen het maatschappelijk bedrijf
en de schrijver met alle duidelijkheid aan het licht. In de sfeer van geharnast
optimisme en met het onzekere geloof in de magische uitwerking van een afdoend
woord dat die jaren kenmerkte, zijn er toen radicale voorstellen en dubbelzinnige
slogans geformuleerd. Het meest frappante voorbeeld van het eerste, dat ongeveer
zoals een beurskrach, historie maakte in de annalen van de woordbank, is de
afkondiging geweest, in de jaargang 1968 van het bekende door Hans Magnus
Enzensberger uitgegeven tijdschrift Kursbuch, van de dood van de literatuur.
Enzensberger zelf gaf zijn ontslagen collega's in het vak de aanbeveling mee de aldus
vrijgekomen energie voortaan te besteden aan wat hij de ‘politische Alphabetisierung
Deutschlands’
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noemde. Zwaar heeft deze openbare zelfverbranding op de lopende produktie niet
gewogen, maar als symptoom was ze niet te verwaarlozen. Ze had alleszins het
kortstondig voordeel van een zuivere balans, al was die ook negatief.

Problemen met het engagement
Misleidender was de slogan van de ‘littérature engagée’, lang geleden gelanceerd
door de vader van de contestatie Jean-Paul Sartre en door de eeuwig verscheurde
Duitse schrijver dan gretig aangeklampt als een reddingsplank in hoge nood. Deze
slagzin heeft evident betrekking op de relatie literatuur/werkelijkheid, alleen maskeert
hij op bedrieglijke wijze de vraag naar het ‘hoe’ van deze relatie. Het vermoeden
bestaat namelijk dat hier gewerkt wordt zowel met een naïef realiteitsbegrip als met
een argeloze opvatting omtrent het functioneren van de literaire taal. Sartre loste dit
dilemma op door een onderscheid in te voeren tussen dichter en prozaïst. De eerste
werkt met het woord als met een ding, de tweede tracht door de woorden de
werkelijkheid te bereiken en ‘engageert’ zich dus. Een verraderlijk onderscheid, dat
het probleem alleen maar verschuift. De prozaschrijver ziet er zichzelf gereduceerd
tot een producent van pamfletten of tot een columnist - waarom eigenlijk niet? Maar
dat was niet Sartres bedoeling. Hij dacht aan de glansrijke traditie van het Franse
proza met Balzac en Flaubert, een traditie waarin hij beslist ook zijn eigen werk
opgenomen wilde zien. Hij bedoelde dus met proza wel degelijk literair proza.
In feite sloeg het onbehagen van de schrijver op iets heel reëels: het was de vraag
naar het echtheidsgehalte van literatuur, naar de verantwoording van dit soort
vrijetijdsbesteding in een maatschappij die door de efficiënte organisatie van de
produktiviteit indruk heeft gemaakt. En die vraag kreeg gestalte in een snel om zich
heen grijpende argwaan tegenover het fictioneel proza. Peter Handke, die er zeker
niet van verdacht kan worden in de val van de littérature engagée te trappen, heeft
destijds deze argwaan wellicht het scherpzinnigst onder woorden gebracht:
‘Jede Geschichte lenkt mich von meiner wirklichen Geschichte ab, sie lässt mich
durch die Fiktion mich selber vergessen, sie lässt mich meine Situation vergessen,
sie macht mich weltvergessen. Wenn aber durch eine Geschichte eine Neuigkeit
gesagt werden soll, dann scheint mir eben die Methode, dazu eine Geschichte zu
erfinden, unbrauchbar geworden zu sein (...) Überhaupt scheint mir der Fort-
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schritt der Literatur in einem allmählichen Entfernen von unnötigen Fiktionen zu
bestehen’1.
Handke betrekt in deze passus stelling tegen nagenoeg twee eeuwen romankunst.
Nu is het de schrijver al altijd niet in de eerste plaats te doen geweest om de verhaalde
feiten als zodanig. Die zijn maar een soort scherm, of liever: daar de woorden van
de taal altijd al waargenomen en gedachte werkelijkheden met zich meedragen, is
een verhaal als het ware één van de natuurlijke vormen om menselijke
levensstof-in-beweging zichtbaar te maken. Andere kunsten (de muziek, de
schilderkunst) hebben deze uitdrukkingsvorm niet nodig, omdat zij het materiaal
voor hun expressie elders putten. De verhaalde feiten zijn dus niet de werkelijkheid
waar het om gaat, zij zijn slechts voorwendsel. Reeds Flaubert zocht achter de ‘story’
van Emma Bovary, hoe opwindend op zichzelf ook, naar de weergave van ‘certaines
moisissures de l'âme’, iets ongrijpbaars dus2. Zijn werk illustreert tegelijk op een
dramatische wijze, hoe dit ongrijpbare slechts door een methode van schrijven bij
benadering in kaart kan worden gebracht: de eigenlijk gezochte werkelijkheid is een
limietwaarde, een ongekende waarde x, die in de verhaalde feiten meezweeft als in
een fluidum. Er zijn in de literatuur van de twintigste eeuw genoeg voorbeelden te
vinden van een geslaagde osmose van dit fluidum met het fictionele. Denken we
voor wat het Duits betreft maar aan Thomas Mann, aan Kafka, aan Musil. Maar er
zit aan dit slagen iets paradoxaals vast: terwijl hij er dank zij een subtiel evenwicht
tussen fictie en waarheid in slaagt het genre zijn hoogste prestaties af te dwingen,
voedt de twintigste-eeuwse roman tegelijk onderhuids zijn eigen crisis.

Happening en revolte
De jaren zestig breken definitief met dit evenwicht: zij willen onvermengde waarheid,
zonder fictie. Dit impliceert enerzijds een dichter naar de realiteit toe verschuiven
van de grens van het schrijven, anderzijds en daarmee gecombineerd, een stelselmatig
vernietigen van de drang tot illusie, die precies in het fictionele zijn voedingsbodem
vindt. Hoe hache-

1
2

P. Handke, Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, Frankfurt, 1972, pp. 23-24.
Zie daaromtrent het Flaubert-dossier in La Quinzaine littéraire Nr. 324, mei 1980, waarin
bespreking van de nieuw verschenen studie van R. Debray-Genette, Flaubert à l'oeuvre.
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lijk en riskant zulk een onderneming wel was, moge blijken uit een extreem geval,
dat van de happening. Vandaag is de happening getemd, hij is een onderdeel geworden
van het straatbeeld op vrije zaterdagen. Maar twaalf jaar geleden was hij dat niet.
Toen in mei 1968 de bezetters van het Odéontheater te Parijs op de muren van deze
kunsttempel de spreuk schilderden ‘l'art c'est la merde’, werd in deze brutale negatie
van de kunst de werkelijkheid plots ‘ludiek’. De uitdeining van het protest naar de
straat, het milieu bij uitstek van de praxis, de niet uitgesproken maar duidelijk
aanwezige herinnering aan de verschijning van de dichter Baudelaire op de Parijse
barricades van 1848, een utopische daad en een optimistisch geweld waarbij niet
alleen het klassenonderscheid opgeheven wordt, maar ook de grenzen tussen
verbeelding en realiteit verdwijnen, - dat alles sprong toen over op de happening en
liet hem uitslaan. Daar stak dus duidelijk meer achter dan b.v. achter de uiteindelijk
toch nog speelse Publikumsbeschimpfung (1965) van Peter Handke, een scheldpartij
die reeds bij de tweede opvoering ‘genoten’ kon worden.
Het voorbeeld van de happening is hier ter zake omdat hij de limiet zichtbaar
maakt waar ook andere literatuur- en kunstvormen van die jaren naar streven, zowel
het documentaire toneel als het Readymade, het Instant-Book, de uit straat- en
cafégeruis gemaakte romancollage of hoe ze ook alle heten. Het ging telkens om zo
mogelijk totale ver-werkelijking van de kunst, kunst als totale realiteit. De aanval
gold het spelkarakter van de kunst, dat als onecht ervaren werd. De distantiëring, die
vroeger van het esthetische een beschermd domein maakte, wordt hier radicaal
opgeheven. Hiermee zijn we dan teruggekeerd tot de hierboven besproken kritiek
van Peter Handke op het verhaal: fictie en illusie danken immers hun bestaan aan
deze distantie. De happening markeert aldus onherroepelijk een mutatie in de
mogelijkheden van de kunst, die zij zal moeten ter kennis nemen, wil zij haar
echtheidsaanspraken niet prijsgeven.
Het resultaat van deze mutatie is door de essayist Dieter Wellershof als volgt
beschreven:
‘Fiktion und Praxis durchdringen sich in einer unklaren Uebergangszone; das zeigt
sich in irritierenden Werken, aber auch in der Irritiertheit der Künstler, der Autoren
und ihres Publikums, die nicht mehr wissen, wie ihre Rollen auf einander bezogen
sind. Doch Klarheit wäre hier nur zu haben um den Preis der Sterilität’3.

3

D. Wellershof, Die Auflösung des Kunstbegriffs, Frankfurt, 1976, p. 27.
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Wie over het schrijven in de jaren zestig en daarna iets zinnigs wil zeggen, moet bij
deze boedelopruiming beginnen. Die te hebben geprovoceerd, is de verdienste van
de happening geweest. Aan de andere kant echter vernietigt hij ook telkens weer,
voor de duur van een collectieve extase die geen tijd wil kennen, precies die
tussenzone waar Dieter Wellershof op doelt. De happening is een efemeer wezen,
zo kwetsbaar als de vlinders die in Peter Brooks experimentele Vietnam-produktie
US (1966) op de scène werden losgelaten en meteen verschroeid. Daarom kan de
vraag worden gesteld of de happening niet tegelijk ook het bedrieglijktste alibi is
geweest waarmee de jaren zestig zichzelf hebben willen troosten over de teloorgang
van het paradijs.

Wedden op het document
Er is ons uit die tijd nog een ander alternatief voor het fictionele nagelaten, dat de
ineenstorting wel overleefd heeft en de reflectie op het schrijven het hele
daaropvolgende decennium en tot op vandaag mee is gaan bepalen. Niet toevallig is
het woord ‘document’ een sleutelbegrip geworden in de discussie om de kunst van
de late jaren zestig. De objecten van de Pop Art willen geen kunst meer zijn, maar
documenten. Het z.g. documentaire theater brengt niet gewoon historisch ware
conflicten op de scène, maar welbepaald in een arrangement dat hun karakter van
document voor de toeschouwer herkenbaar maakt. De reportage vindt haar
bestaansreden zelf in de trouw tegenover de feiten. In elk van die gevallen gaat het
om uiteenlopende toepassingen, maar wat ze duidelijk alle gemeen hebben, is het
criterium van de echtheid.
In het raam van onze beschouwingen hier springt het dan ook in het oog dat de
term document als de tegenhanger begrepen moet worden van het door ons ontlede
begrip fictie. Daarmee kunnen we de discussie meteen weer toespitsen op de literatuur,
meer bepaald nog op de verhalende literatuur. Voor andere kunstvormen lijkt het
begrip document inderdaad in vele gevallen als vanzelfsprekend te passen. De
kant-en-klaar-kunst van Pop (zoals reeds lang daarvoor Dada) bestaat als ‘objet
trouvé’ inderdaad uit stukken opgeraapte werkelijkheid, het documentair toneel zet
documenten in scène, de reportage laat in het ooggetuigenbericht het document als
in een palimpsest zichtbaar worden. Maar het lijkt moeilijk de term document op de
roman toe te passen zonder in uitzichtloze dubbelzinnigheden te vervallen. Maar
uitgerekend de roman, die toch het fictioneel genre bij uitstek dient te zijn, wil ook
document zijn. En omdat hij dat wil, komt wellicht precies in het romanproza de
crisis van het huidige schrijven
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het sterkst tot uiting. Je kan inderdaad een muziekstuk à la John Cage opvullen met
scherven straatlawaai, maar bij de roman lukt dat maar een uitzonderlijke keer, omdat
zijn structureel principe de verhalende discursus is en niet de statische chaos van live
opgenomen cafégesprekken of de visuele provocatie van een fotocollage. De eigenlijke
tegenhanger - of tegenstander - van de roman vandaag is dan ook de reportage: haar
vormprincipe is precies het document. Hier, in de tegenstelling roman/reportage
spitst zich het hele conflict toe en wel naar twee zijden tegelijk. Aan de ene kant ziet
de romanschrijver zich om te overleven gedwongen de levensechtheid van de
reportage zo dicht mogelijk te benaderen en toch zoekt hij daarbij een heel ander
soort waarheid dan die van de verhaalde feiten. Aan de andere kant komt de
reportageschrijver bij de schifting en schikking van zijn materiaal voor methodische
opgaven te staan die hem - tegen zijn wil in - onverhoeds in de nabijheid van literaire
procédés kunnen brengen4.

De roman tussen fictie en reportage
Brecht schiftte destijds zijn lectuur volgens twee criteria: informatie of methode. De
eerste functie kwam volgens hem toe aan de journalistiek, de tweede aan de literatuur.
Maar deze taakverdeling verliep ook reeds voor Brecht niet zonder verwikkelingen.
Het is daarom geen toeval dat bij het eind van de jaren zestig en daarna de discussie
omtrent het echtheidsgehalte van literatuur, inzonderheid van de roman, zich verder
op het terrein van de dubbele spanning document/fictie, roman/reportage zal afspelen.
Een opmerkelijk voorbeeld daarvan levert het concept van realistische schrijfkunst
dat de bekende romancier en criticus Reinhard Baumgart in 1967 in een reeks lezingen
voor de leerstoel poetica aan de universiteit van Frankfurt ontwikkelde en dat hij als
‘Theorie einer doku-

4

De spanning roman/reportage heeft eigenlijk al een hele geschiedenis, die in Duitsland
terugreikt tot discussies uit de jaren dertig, voornamelijk in het marxistische kamp; ze vormen
een eigen kapittel in de z.g. ‘Exilliteratur’. We bedoelen met name de meningsverschillen
tussen Lukàcs en Brecht omtrent het gebruik van reportage-procédés in de roman. Inzet
daarbij waren o.a. Dos Passos en Döblin; deze laatste wilde in de roman Berlin Alexanderplatz
(1929) niet een personage beschrijven, maar wel in een soort van simultaantechniek het
bont-chaotische leven van een grootstad vastleggen. Merkwaardig genoeg verwierp de
officiële marxistische leer, zoals die door Lukàcs werd vertegenwoordigd, de reportage als
te eng; alleen de roman naar 19e-eeuws model kon volgens hem een totaal beeld van het
leven geven.
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mentarischen Literatur’ omschreven wilde zien5. De kern van zijn betoog ligt in de
vaststelling dat de paradox van de roman erin bestaat uitgevonden en gefantaseerde
gebeurtenissen mee te delen alsof het om berichtgeving ging. Geloofwaardig was
dat zolang schrijvers en lezers zich gedekt wisten door de conventie van de epische
waarschijnlijkheid, die op haar beurt op een oude idealistische premisse steunde: die
van de symbolische afbeeldbaarheid van de wereld, waarbij het individuele geval
model kon staan voor een omvattende ideële totaliteit en omgekeerd deze totaliteit
gestalte kreeg in het individuele.
Vandaag kan dat niet meer. Volgens Baumgart hangt dit samen met een
tweevoudige ontwikkeling. Aan de ene kant heeft in onze eeuw de vermenigvuldiging
van wat men de feitelijkheid heeft genoemd de werkelijkheid onoverzichtelijk
gemaakt; de mens, verre van nog centrum te zijn, verschrompelt daarin tot een zwakke
lichtbundel die niet diep meer doordringt in dit heelal. Aan de andere kant is
paradoxaal genoeg door de invloed van de communicatiemedia alles bespreekbaar
geworden; zij ‘maken’ de feiten, doordat zij wat voordien in het halfduister van de
onbekendheid rustte, in het harde licht van de berichtgeving tot actualiteit
omscheppen. Overrompeld door de druk van de feiten ziet het individu zich langs
pers, TV en reclame in een snelle stroom van informatie meegesleurd die door het
effect van de overbelichting een bedrieglijke euforie van vertrouwdheid en overzicht
wekt. Geconfronteerd met het eerste fenomeen hebben de auteurs van de twintigste
eeuw er al lang van afgezien de wereld af te beelden: zij trokken zich terug binnen
de enge perken van de persoonlijke ervaring, een realiteitssegment dat van Proust
tot Beckett alsmaar smaller wordt. Voor Baumgart loopt deze weg ten einde. Hij ziet
de literatuur van de jaren zestig veeleer geplaatst voor het tweede hierboven
beschreven fenomeen, dat veel dieper ingrijpt in de mechanismen die de verhouding
literatuur/werkelijkheid regelen. De bespreekbaarheid van de wereld heeft namelijk
een inflatie van de taal tot gevolg. Waar de taal tot voor enkele decennia in het spoor
van een romantische visie als een oorspronkelijk goed beschouwd werd, zo
onvervreemdbaar als de natuur, die ooit daadwerkelijk als onvervalste oorsprong
ervaren kon worden, daar weten wij thans dat ook de taal een proces van slijtage en
vervuiling kent. Baumgart gebruikt hiervoor de term ‘Ausdrucksschwund’, verlies
aan zeggingskracht. De romanschrijver kan wel proberen zich aan deze vaststelling
te onttrekken, ongestraft zal hij dit niet doen:
‘In solcher Lage wäre für die Literatur nichts bequemer, als weiterhin streng im
Abseits zu stehen, ihre eigene Sprache beflissen rein zu halten vom rasenden

5

R. Baumgart, Aussichten des Romans oder hat Literatur Zukunft? Frankfurter Vorlesungen,
München, 1968.
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Ausdrucks- und Begriffsschwund in der allgemein umlaufenden, womöglich in der
Überzeugung, dass der werbende Jargon weiterhin nur in Trivialliteratur, in Papas
Kino oder im Schlager mitplauschen dürfe...’6.
In een omstreeks dezelfde tijd geschreven essay komt Dieter Wellershof vanuit een
tegengesteld uitgangspunt tot een gelijkaardige bevinding. Zijn analyse slaat op wat
hij met het begrip ‘Wirklichkeitsschwund’ omschrijft:
‘Denn das ist die grundsätzlich veränderte Situation: anstelle des übermächtigen
Druckes einer fremden bedrohlichen Wirklichkeit (...) ist ein Wirklichkeitsschwund
getreten, ein Gefühl, alles sei bekannt, verfügbar und konsumierbar, alles zugänglich
als Formel, Mode, Meinung, Information. Unter Routine und schablonenhafter
Informiertheit verschwindet die Realität, wird formal und abstrakt’7.
De begrippen Ausdrucksschwund en Wirklichkeitsschwund vullen elkaar aan: verlies
aan taalexpressie gaat gepaard met verlies aan realiteitssubstantie.
Het is duidelijk dat daardoor het hier tevoren opgeworpen echtheidsprobleem in
nieuwe termen wordt gesteld: authenticiteit bereikt men niet meer door eenvoudig
een krachtige greep te doen in de grabbelton die het etiket werkelijkheid draagt.
Werkelijkheidsverwerving, indien we ons zo mogen uitdrukken, loopt over het
medium taal: ieder ding, ieder onderdeel van de realiteit wordt ons toegeleverd in
taalverpakking. Volgens Baumgart geldt dit zowel bij de verwerking van
feitenmateriaal als bij die van het gevoelsleven en de ervaring in het algemeen.
Tegenover een toestand van de wereld nu waar feiten tot ‘sprachliche Faktizität’ en
personages tot een ‘Sprachrepertoire’ dreigen te verstarren, kan de romancier niet
meer gewoon fictie plaatsen, hij wordt gedwongen deze maatschappelijk bepaalde
eindtoestand van de taal als document mee op te nemen in zijn tekst: het is dat wat
Baumgart ‘dokumentarisches Schreiben’ noemt.
Fictie als document, roman als reportage of omgekeerd; hiermee is een stuk
schrijfproblematiek aangesneden dat een aantal schrijvers van diverse herkomst
tijdens de jaren zeventig sterk zal bezighouden. Daarover een volgende bijdrage.

6
7

Aussichten, p. 59.
D. Wellershof, Literatur und Veränderung. Versuche zu einer Metakritik der Literatur, Köln,
1969, p. 88.
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Forum
Deuren van waarneming
Publikaties over de Psalmen
Gedichten van ruim 2.500 jaar geleden uit een klein land in de vruchtbare halve maan
zijn tot op de dag van vandaag een onuitputtelijke bron van gebed, gezang, meditatie
en studie. De laatste jaren krijgen we er ook steeds meer oog voor, dat behalve de
religieuze boodschap van de psalmen ook de vorm waarin ze zijn gegoten een
belangrijke factor is geweest om ze de eeuwen door te laten voortleven. Niet alle
psalmen zullen ieder van ons op elk moment aanspreken; sommige ervan zeggen
óns niets, terwijl onze vrienden zich er wellicht door voelen aangesproken. Maar
toch, wanneer we telkens weer tot die psalmen terugkeren, ze ter hand nemen en ze
liefst hardop lezen, zullen we ontdekken dat ze nieuwe inzichten voor ons ontsluiten,
dat ze gecomponeerd zijn vanuit de diepte van de menselijke ervaring die met God
in gesprek is. Ze kunnen voor ons, in een heel andere cultuur, in een totaal andere
tijd, niettemin deuren zijn die ons toegang kunnen verschaffen tot een nieuw
waarnemingsvermogen. Bij voortdurende lezing kunnen ze een bron zijn die ons
steeds dieper binnenvoert in de grootste mysteries van ons menselijk bestaan.

Toegangswegen
Met een overduidelijke zinspeling op het bijna gelijknamige boek van Aldous Huxley1
heeft de bekende Londense oud-testamenticus Peter Ackroyd een gids voor het lezen
van de psalmen geschreven2. Niet alleen besteedt hij daarin aandacht aan de
geloofsvisie die in deze juweeltjes van Hebreeuwse dichtkunst zijn gestold, ook de
literaire kanten van de psalmen komen ter sprake. De problemen die het Boek der
Psalmen nog steeds oproept (de volgorde, doublures, de raadselachtige opschriften)
worden - zij het zeer summier - behandeld. Belangrijk is zijn visie op psalmen die
in de verhalende en profetische gedeelten van het Oude Testament voorkomen3; ze
staan er, aldus Ackroyd, in functie van de interpretatie. Op bepaalde punten is dit
kleine boekje erg spannend, getuige de volgende opmerking: ‘Er zijn goede redenen
voor om aan te nemen dat in de oude hebreeuwse handschriften van II

1
2
3

In The Doors of Perception (1954) beschrijft Huxley de ervaringen die na het innemen van
het bewustzijnsverruimend middel mescaline op hem afkwamen.
Peter R. Ackroyd, Deuren van waarneming. Een gids voor het lezen van de psalmen, B.
Gottmer, Nijmegen, 1979, 87 pp., f 10,90.
O.a. I. Sam. 2:1-10; Jona 2; Micha 7:7-20; Nahum 1:2-11.
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Samuel ruimten waren opengelaten die minstens op een aantal plaatsen ertoe dienden
de lezer uit te nodigen een psalm te overwegen die op dat specifieke punt van het
verhaal van toepassing was. In II Samuel 7,14 geeft een open plaats na de naam
Nathan een aanwijzing om psalm 132 te lezen... Evenzo wordt de lezer bij Davids
erkenning van zijn overspel met Batseba en zijn moord op Uria in II Samuel 12,13
ertoe uitgenodigd om psalm 51 te lezen; en in II Samuel 16,13 - het hart van het
verhaal over Davids vlucht voor Absalom - worden we uitgenodigd psalm 3 te lezen...
Zo krijgen we een aantal sleutels in handen die het ons mogelijk maken iets te zien
van de wijze waarop men de psalmen geïnterpreteerd heeft’4.

De tekst gelezen
Slechts eenmaal analyseert Ackroyd een psalm in zijn geheel en dat is wanneer hij,
sprekend over de structuur van de psalm, het lied van psalm 121 in een concordante
vertaling weergeeft5:
Ik hef op naar de bergen mijn ogen
vanwaar zal mij komen de hulp?
De hulp komt mij van de Heer
die gemaakt heeft hemel en aarde (1-2)
Hij laat niet wankelen uw voet,
niet sluimeren zal uw behoeder.
Zie, niet sluimert, niet slaapt
de behoeder van Israël (3-4)
De Heer, Hij is uw behoeder,
de Heer is schaduw voor u
aan uw rechterzijde.
Bij dag zal de zon u niet steken,
noch de maan in de nacht (5-6)
De Heer zal u behoeden voor alle kwaad
behoeden wil Hij uw ziel.
Hij behoedt uw uitgaan en ingaan
van thans tot in eeuwigheid (7-8)

Deze psalm 121, die Peter Ackroyd heeft uitgekozen om te demonstreren hoe deze
religieuze liederen van Israël doorgaans een zeer doortimmerde opbouw vertonen,
maakt deel uit van een bundeltje van 15 gedichten die in het Boek der Psalmen als
een eenheid zijn overgeleverd. De psalmen 120-134 dragen namelijk alle hetzelfde
opschrift (sjir hamma-alot), waarvoor de bijbelgeleerden de meest uiteenlopende
verklaringen en vertalingen geven. De meest aanvaarde theorie is, dat het hier gaat
om bedevaartsliederen, die pelgrims zongen tijdens hun driemaal per jaar
voorgeschreven opgang naar Jeruzalem. In de christelijke eredienst van het Westen
hebben deze graduaalpsalmen eeuwenlang dienst gedaan op de woensdagen in de
Grote Vasten en in de Byzantijnse ritus op de zondag tijdens het morgengebed. Ze
worden nog steeds gebeden en gezongen in de synagogale middagdienst op de sabbat.

4
5

Ackroyd, o.c., pp. 31-32.
Akroyd, o.c., pp. 43-44.
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Kees Waaijman, verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, met
name voor joodse mystiek6 en bijbelse spiritualiteit, heeft de uitleg van deze
‘pelgrimsbundel’ verzorgd7. Daarbij heeft hij enerzijds de psalmen zoveel mogelijk
zélf laten spreken tegen de achtergrond van het Oude Testament. Maar aan de andere
kant heeft hij zich telkens afgevraagd wat deze psalmen van óns uit in deze tijd

6

7

In 1976 promoveerde Kees Waaijman te Nijmegen op De mystiek van ik en jij (Een nieuwe
vertaling van ‘Ich und Du’ van Martin Buber met inleiding en uitleg en een doordenking van
het systeem dat eraan ten grondslag ligt), Bijleveld, Utrecht, 1976, 608 pp.
Kees Waaijman, Psalmen 120-134 (Verklaring van een bijbelgedeelte), Kok, Kampen, z.j.
(= 1979), 124 pp., f 14,90.
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kunnen betekenen. Het is een boeiende verkenningstocht geworden die - heel
tekstgebonden én existentieel - ons op het spoor brengt van Gods aanwezigheid.

De psalm uitgelegd
Waaijman ziet in psalm 121 vier ervaringslagen:
- de concrete terugreis van de pelgrim door de bergen (vers 1; vers 3-8);
- de weg van de schepping, de reis van hemel en aarde (vers 2);
- de reis van Israël, de geschiedenis van de twaalf stammen die door Gods kracht
(‘behoeden’) op de been zijn gebleven;
- de levensreis van ieder mens (vers 8).
‘Deze verschillende ervaringslagen spelen in de psalm door elkaar, ze roepen elkaar
op, bevestigen elkaar. Het is alsof de psalm wil zeggen: beleef de terugreis niet enkel
als déze reis door déze bergen hier en nu, maar beleef in deze reis ook de reis van
de schepping, de reis van Israël, en lees in deze reis je levensverhaal’8.
De vorm van deze intrigerende psalm brengt naar voren hoe de pelgrims in
Jeruzalem aan elkaar wederkerigheid hebben mogen beleven, een wederkerigheid
waarin ze de rode draad lazen van Israëls geschiedenis. Die wederkerigheid komt
tot uitdrukking in de dialoogvorm van de psalm. ‘Als men deze psalm op muziek
zou zetten, dan zou men vers 1 moeten laten zingen door een solist, vers 2
tweestemmig door dezelfde solist en het volk, vers 3-8 door het volk’9.
De psalm die Peter Ackroyd als staaltje van knappe psalmbouw naar voren bracht
en die door Kees Waaijman op een uitstekende wijze van commentaar wordt voorzien
is (toevallig?!) óók de psalm waarmee Marie van der Zeyde een bundel opent waarin
24 van deze oude Hebreeuwse gebeden worden bemediteerd, becommentarieerd of
hoe men het ook anders wil noemen10. Op een duidelijk van Waaijman afwijkende
manier leest zij de psalm: ‘Psalm 121 is een psalm om naar te grijpen als je in zorgen
bent. Sterker, als je niet meer weet hoe je er ooit uit zult moeten komen... De dichter
van deze psalm 121 is óók niet ver van de radeloosheid verwijderd’11. Benadert
Waaijman de psalm (mede) vanuit een historische situatie waarin hij heeft
gefunctioneerd, Marie van der Zeyde houdt zich bijna uitsluitend bezig met wat dit
gebed voor mij betekent. Men beschouwe deze opmerking niet als een negatief
oordeel; ik wil slechts de invalshoek van beide schrijvers enigermate typeren. Beide
auteurs hebben namelijk ook veel punten van overeenkomst in hun analyse. Zo merkt
Marie van der Zeyde heel trefzeker op dat de psalm na vers 2 (‘de hulp komt mij van
de Heer, die gemaakt heeft hemel en aarde’) had kunnen eindigen, ‘en dan was hij,
8
9
10

11

Waaijman, o.c., p. 23.
Waaijman, o.c., p. 22.
M.H. van der Zeyde, Vreugde van de psalmen (Spiritualiteit deel 14), B. Gottmer, Nijmegen,
z.j. (= 1979), 135 pp., f 15,90. Naar mijn mening kan hier niet gesproken worden van ‘een
genre dat wij nog niet hebben’, zoals Maria de Groot beweert in haar recensie in Wending,
jrg. 34, nr. 9, oktober, pp. 582-588. Het boek van N. Tromp, Leven vanuit de psalmen (Cahiers
voor levensverdieping, nr. 26), Abdij Averbode, 1978, 188 pp., hoort in dit ‘genre’ evenzeer
thuis.
M.H. van der Zeyde, o.c., p. 11.
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volgt een reeks van uitspraken, die

12

M.H. van der Zeyde, o.c., p. 12.
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eigenlijk allemaal ontspringen aan dat vertrouwenwekkende vers 2... Maar intussen
gaat het niet alleen meer om die ene. Van nu af staat alles in de tweede persoon: uw
voet, uw behoeder. De psalm richt zich nu ook tot de hoorder, tot de lezer - tot ieder
die er zich in betrekken laat. Ieder nieuw ‘vers’ van de psalm - die twee regels, die
met elkaar een gesloten eenheid vormen - voegt aan het eenmaal gegeven antwoord
iets toe. Men kan duidelijk zien dat vraag en antwoord niet gelijkwaardig tegenover
elkaar staan, de weegschaal slaat heel sterk door naar de kant van het ‘antwoord’.
‘Dáárop valt alle nadruk’13.

Kanttekeningen
Menig lezer zal het betreuren dat Peter Ackroyd zo'n beknopte inleiding op de psalmen
heeft geschreven. Nergens wordt een psalm in al zijn facetten belicht; behalve psalm
121 wordt geen enkel gebed in zijn geheel behandeld. Met name waar het gaat over
de structuur van een psalm heeft hij een levensgrote kans laten liggen en ook ten
aanzien van de psalmgenres is hij wel erg karig met informatie. En juist deze facetten
maken de ontmoeting met deze oude Hebreeuwse gebeden zo intrigerend. Aan de
andere kant staan er zoveel nieuwe observaties in dit gidsje die vragen om gelezen
en overdacht te worden, dat men het toch maar ter hand moet nemen. Het boekje van
Kees Waaijman roept met name op één punt vragen op: zijn vertaling van één
specifiek woord dat maar liefst 48 maal in de vijftien graduaalpsalmen voorkomt:
de naam JHWH. Waaijman heeft deze Godsnaam consequent weergegeven met
Wezer, maar de door hem aangevoerde argumenten14 overtuigen niet. De vraag is of
deze ‘vondst’ wel gelukkig genoemd kan worden: het doet onwillekeurig denken
aan de Septuaginta-weergave de Zijnde (ho oon). Dat Waaijman in de weergave
Wezer juist ook de actieve rol van de God van Israël heeft willen verwoorden
(Wees-er) is knap gevonden, maar mijns inziens eveneens onjuist, aangezien dán de
persoonlijke relatie (‘Ik ben’) uit het blikveld verdwijnt.
Uw speciale aandacht wil ik vragen voor de zeer geslaagde analyse van psalm
132. Waaijman weet visueel aan te tonen dat deze nogal lange zang zowel qua opbouw
als wat thematiek betreft razend knap in elkaar steekt. Met name in dit soort
observaties voel je welk een genade het is om goed te kunnen lezen!
De psalmen die Marie van der Zeyde boven haar 24 ‘ontmoetingen’ afdrukt, zijn
ontleend aan de Psalmvertaling die zij samen met Ida Gerhardt tot stand heeft
gebracht15. Aan deze psalmvertaling kleeft mijns inziens één groot bezwaar: je kunt
hem nooit eens spontaan openslaan en voorlezen. Slechts na herhaalde lezing en
terdege voorbereiding kom je er achter hoe de betreffende psalm voorgelezen dient
te worden en dan nóg struikel je over ritme en klemtoon.
Overigens zou je bij hun vertaling nog een aantal opmerkingen kunnen plaat13
14
15

M.H. van der Zeyde, o.c., p. 13.
Waaijman, o.c., pp. 6-7.
Vreugde van de psalmen is dan ook opgedragen aan Ida Gerhardt. Een wetenschappelijke
verantwoording van hun psalmvertaling kan men vinden in de afzonderlijke uitgave (dus
niet in de Willibrordvertaling 1975). Motivering van de vertaling in Mededelingen van de
Van der Leeuwstichting, nr. 41 (1970).
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sen, met name ten aanzien van de weergave van hetzelfde Hebreeuwse woord binnen
dezelfde psalm. Zo hebben zij mahaseh in psalm 62:8 vertaald met ‘wijkplaats’, maar
geven hetzelfde Hebreeuwse woord in het erop volgende vers 9 de betekenis
‘toevlucht’. Dit soort zaken is funest: de opbouw en de thematiek van de betreffende
psalm worden erdoor ontkracht. Het sterkste voorbeeld daarvan is psalm 101, waarin
vier uitdrukkingen tweemaal voorkomen: volmaakte weg (vers 2, vers 6), binnen in
mijn huis (vers 2, vers 7), voor mijn ogen (vers 3, vers 7), ik zal verdelgen (vers 5,
vers 8). Door deze - nota bene in dezelfde volgorde voorkomende - termen is de
psalm zeer symmetrisch van opbouw, waardoor dus als hart van deze psalm de tweede
helft van vers 5 oplicht16. Merkwaardig genoeg hebben Ida Gerhardt en Marie van
der Zeyde géén van de vier genoemde termen identiek (concordant) weergegeven,
iets dat in deze psalm 101 doodeenvoudig noodzaak is, omdat dit gebed anders zijn
ruggegraat mist en een zielig hoopje woorden lijkt.
Laat men deze vertaalproblematiek rusten, dan biedt het boek van Marie van der
Zeyde - net als haar inspirerende commentaar op het boek Marcus17 - vele ongedachte
ontmoetingen met de bundel gebeden die natuurlijk niet voor niets de derde afdeling
van de joodse Tenach (‘Geschriften’) opent.

Leeservaring-levenservaring
Aan de hand van één psalm heb ik willen laten zien dat hetzelfde oude Hebreeuwse
gedicht bij verschillende auteurs iets anders kan oproepen. Dat is mede de kracht
van deze gebeden. Doordat ze ieder mens in zijn eigen existentie raken en aanspreken,
hebben ze het de eeuwen door uitgehouden en elke generatie opnieuw zal in deze
liederen van Israël een vreugdevolle ontmoeting beleven: ze spiegelen ook ons leven,
ze vertolken ook ons geloof.
Panc Beentjes

B.J. De Clercq over politiek-sociale ethiek
Bij Acco, Leuven, publiceerde B.J. De Clercq in 1980 en '81 twee leerboeken over
politiek-sociale ethiek, die samen een indrukwekkend geheel vormen: 1. Menselijk
samenleven als opdracht. Grondlijnen van een sociale ethiek; 2. Politiek en het ‘goede
leven’. Zeven hoofdstukken uit de politieke en sociale ethiek.
Het eerste is methodologisch en algemeen programmatisch van opzet. Het begint
met een uitvoerige kritische reflectie op verschillende methodes die in de loop van
de geschiedenis, vooral in de laatste eeuwen, werden aangewend om tot gefundeerde
oordelen te komen omtrent maatstaven of normen die kunnen worden aangelegd om
16
17

Deze opbouw wordt door geen enkel commentaar opgemerkt, laat staan uitgelegd. De
waarneming is overigens van Dr. N. Tromp.
M.H. van der Zeyde, Markus, een tijding van vreugde (Spiritualiteit deel 9), B. Gottmer,
Nijmegen, 1976.
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opteert, niet voor een deductief waarden-ontwerpend ethisch model, maar voor een
(m.i. niet helemaal terecht inductief genoemd) reflexief-kritisch toetsingsmodel.
Waarmee wordt bedoeld dat wat nu - meer bepaald in de crisis waarin wij ons
bevinden - als ‘waardensysteem’ functioneert, kan en moet worden getoetst aan de
vraag 1. of het werkelijk bevordert wat het zegt te bevorderen, 2. of het niet in contrast
staat met - en hier begint de moeilijkheid - de ‘waarden’ die zouden moeten worden
bevorderd. Om het met De Clercq's eigen woorden te zeggen: ‘de sociale ethiek moet
opgevat worden als het reflexieve en kritische bewustzijn van de sociale crisis’, ‘zij
heeft geen normenontwerpende functie, maar een normentoetsende opdracht: zij is
een onderzoek van het aanbod van normen uit de traditie, de cultuur, de groepering
waardoor men wordt gedragen, om ze kritisch te selecteren, te toetsen en te funderen’
(p. 105). De vraag blijft natuurlijk, welke criteria die kritiek hanteert, op welke grond
geselecteerd en ‘gefundeerd’ wordt. Dat we alleen maar samen - in een
‘herrschaftsfreie Kommunikation’ (Habermas) - tot aanvaardbare (en haalbare)
normen-formuleringen kunnen komen, is nogal waarschijnlijk. Maar de
‘herrschaftsfreie Kommunikation’ is zelf door de eisen van een tot stand te brengen
respectvolle dialoog genormeerd. Waarop zijn die eisen zelf gegrond? Uit zijn
worsteling met dit fameuze ethische cirkelprobleem blijkt - en ik vind dit een grote
verdienste - dat de auteur zich bewust is van het misschien toch niet zo absurde idee,
dat het zogenaamde natuurrecht op een hedendaags-aanvaardbare wijze vertaald zou
moeten en zou kunnen worden in een specifiek menselijke, wederzijdse
erkenningsethiek. Waarvandaan anders ineens de - m.i. terecht - zegezekere uitspraak
op p. 109: ‘Het vorige hoofdstuk moet duidelijk gemaakt hebben hoe de grote ethische
modellen, in al hun onderlinge tegenstrijdigheden en verschillen, elk op hun manier
de theoretische explicitering zijn en verantwoording (ik onderstreep zelf) en dus ook
de getuige zijn van één en dezelfde grondovertuiging. Daarin constateert men de
“vrij uitzonderlijke eensgezindheid”, zowel in als buiten de filosofie, over de
basisnorm die thans door niemand wordt betwist en die zich als... “een oergegeven
(ik onderstreep) met een zekere inzichtelijkheid aan ieder mens opdringt” (Scheltens).
Kant heeft dit inzicht betreffende het fundament van alle ethiek op een definitieve
wijze geformuleerd in zijn bekende definitie van de categorische imperatief: ieder
mens moet door ieder ander worden erkend en bejegend in zijn waardigheid, d.i. zijn
onherleidbare doelwaarde als persoon’. Het blijft nodig de ‘inzichtelijkheid’, die
‘verantwoording’ te adstrueren, maar dat is, in het spoor van Hegel, van Kant en
zovele anderen, mogelijk. Soms schijnt De Clercq, in zijn aarzelingen, de relativisten
wat te veel naar de ogen te zien. Maar hoe dan ook, terecht is hij meer met de concrete
actualisering van de fundamentele norm bezig dan met die fundamentele norm zelf.
En vooral, de kritische reflecties die hij achtereenvolgens wijdt aan het achterhaalde
‘natuurrecht’, het door Rawls opgepoetste ‘contractmodel’ - het werd tijd dat daar
nog eens een scherpzinnige kritiek op werd geleverd -, het ‘utilitaristische’ model
en het ‘communicatieve’ model, zijn stuk voor stuk sterke teksten. Alleen, maar dat
hangt samen met de vragen die ik boven al stelde, geraakt hij niet helemaal in het
reine met het communicatieve model, waarvan hij wel de positieve mogelijkheden
in de verf zet, maar de ontoereikend-
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heid misschien toch niet voldoende of te aarzelend belicht.
Aan de hand van de methode die hij voor een hedendaags haalbare normenfundering
heeft uiteengezet, schetst De Clercq in het vervolg van zijn eerste boek een algemeen
‘programma voor een sociale ethiek’. Belangrijk hierin is o.m. hoe suggestief hij
inspeelt op het huidige crisisbewustzijn.
Tenslotte wordt in dit eerste werk een speciaal deel gewijd aan de vraag of en in
hoeverre een specifiek christelijke sociale ethiek mogelijk is. Het belang en de
moeilijkheid van die kwestie lijken mij te groot om, ik weet niet waarom (ik weet
het natuurlijk wel), slechts in een onderdeel van dit boek te worden behandeld.
Daarover zou de auteur, met zijn belezenheid en bekwaamheid, een apart boek moeten
schrijven. Dan zou hij misschien toch iets meer over het evangelie, iets minder over
de kerkelijke interpretaties en vertekeningen ervan kunnen zeggen. Ik kan me niet
van de indruk ontdoen dat in heel deze kwestie De Clercq te sociologisch, te weinig
theologisch te werk gaat, te veel alleen maar registreert en commentarieert wat
daarover door anderen is gezegd en wat in kerkelijke documenten daarover is te
vinden. Ik zou - als ik dat mag zeggen - wensen dat hij zich even persoonlijk en vrij
met die kwestie zou inlaten als hij doet met de sociale en politieke kwesties waarover
hij het in zijn tweede, meer concrete, meer actuele werk heeft.
In dat tweede boek gaat hij in zekere zin tot de daad over. Hij past zijn ‘programma
voor een sociale ethiek’ praktisch toe op enkele brandende kwesties die momenteel
ter discussie staan. Voor een moraalfilosoof kan misschien het eerste boek het meest
intrigerende zijn; voor alle mensen - ik ging haast
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zeggen: voor normale mensen - is het tweede werk, Politiek en het ‘goede leven’,
buitengewoon interessant en belangrijk. Wat hier wordt uiteengezet - rijkelijk
gedocumenteerd, scherp geadstrueerd en ook radicaal geëngageerd - over de zgn.
subjectieve (burgerlijke?) mensenrechten en de zgn. objectieve sociale grondrechten,
over de bedreiging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy),
over de gezondheidszorg en de medische ethiek (lang niet alleen Illich), over de
spanning tussen de zgn. gelijkheid en de vrijheid van mensen, over werkloosheid en
het recht op arbeid - is naar mijn oordeel merkwaardig goed. De andere twee
hoofdstukken, over de eigendomsverhoudingen en over het recht en de macht van
de staking, zijn evenzeer te waarderen, maar minder nieuw.
Ik kan alleen maar besluiten met de wens dat niet alleen studenten, die in deze
werken met een uitvoerige leerstof worden geconfronteerd, maar ook vele anderen
de twee hier besproken boeken, in ieder geval het tweede, ter hand nemen. Een auteur
als B.J. De Clercq laat zijn lezers aan den lijve, laten we zeggen ‘aan der ziele’ voelen
wat de zin is van een intellectueel-ethisch bezig zijn met wat in onze crisis gaande
is.
Louis Van Bladel

Bij de heruitgave van Cela's Bijenkorf
Toen de Spaanse schrijver Camilo José Cela in 1951 La Colmena1 publiceerde, was
het genre van de grote-stads-roman al lang niet nieuw meer. Alfred Döblin en John
Dos Passos waren hem in de jaren twintig met Berlin Alexanderplatz en Manhattan
Transfer al voorgegaan. In La Colmena is vooral de verwantschap met het werk van
Dos Passos onmiskenbaar. Ook hier is er sprake van een gedecentraliseerd verhaal,
of liever een kluwen van verhalen, die soms met elkaar verweven raken of juist weer
uiteenvallen, een bonte zwerm personages (in La Colmena zo'n 160) zonder duidelijke
centrale figuren, hoofdlijnen en bijlijnen onontwarbaar in elkaar verstrikt, zoals het
leven in een grote stad nu eenmaal is.
Het realisme, dat in de 19e eeuw nog grotendeels binnen de kaders van de klassieke
lineaire verstelstructuur bleef, had daarmee een logische voortzetting gekregen in de
opbouw van de roman zelf. Naast het verhaal en het taalgebruik vormde nu ook de
structuur van het boek een rechtstreekste afspiegeling van de werkelijkheid die werd
beschreven: de chaotische realiteit van de metropool.
Het zijn deze drie elementen die te zamen het lezen van La Colmena tot zo'n
boeiende ervaring maken. Want dwars door heel de turbulente opeenvolging van
scenes, personages en petites histoires heen tekent zich het beeld af van een stad in
haar meest intieme details: Madrid 1942, drie jaar na het einde van de burgeroorlog,
waarvan de herinnering alweer grotendeels verdrongen lijkt. Het leven van alledag
eist allang

1

Camilo José Cela, De Bijenkorf, vert. J.G. Rijkmans, eerste druk: 1962, tweede druk: 1981,
Meulenhoff, Amsterdam, 207 pp.
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weer ieders aandacht op. Het zijn de dagelijkse besognes van geldzorgen en
burenruzies, het liefdesverdriet, de echtelijke verveling en de benepen pleziertjes
van de kleine bourgeoisie die het hoofdthema vormen van La Colmena, zoals ze voor
de kleine grauwe burgerij van Madrid, en van welke stad niet, vaak de enige
levenservaring zijn. La Colmena is in dit opzicht misschien méér dan een beschrijving
van Madrid alleen, maar toch blijft het hoofdaccent duidelijk liggen op de plaatselijke
situaties, levensomstandigheden en eigenaardigheden. Dat is niet alleen het gevolg
van de talrijke geografische verwijzingen (een kaart van Madrid zou eigenlijk elke
lezer binnen handbereik moeten houden), maar vooral ook van het alomtegenwoordige
typische Madrileense taalgebruik, zoals dat in de jaren veertig nog door een groot
deel van de bevolking werd gesproken.
Waar de taal, en vooral een dergelijk specifiek dialect, in een boek zo centraal
staat, wordt een vertaler natuurlijk geconfronteerd met bijna onoverkomelijke
moeilijkheden. Moet hij proberen het Madrileens zo letterlijk mogelijk om te zetten,
op het gevaar af dat de tekst dan zeer merkwaardige kronkels gaat vertonen? Moet
hij in de doeltaal een bepaald dialect kiezen, met het gevolg dat het boek misschien
meer op een beschrijving van de Amsterdamse of Antwerpse bevolking dan van die
van Madrid gaat lijken? Of moet hij zich maar liever op de vlakte houden, alles in
algemeen beschaafd Nederlands weergeven, waardoor een wezenskenmerk van het
boek verloren gaat?
J.G. Rijkens, die verantwoordelijk is voor deze, voor het eerst in 1962 verschenen,
vertaling, lijkt voor het eerste alternatief te hebben gekozen, en het gevreesde gevolg
is niet uitgebleven. De taal in De Bijenkorf doet uiterst gekunsteld aan. Niet alleen
door vreemde zegswijzen en omslachtige formuleringen, maar ook omdat de vertaler
nauwelijks enig gevoel lijkt te hebben gehad voor wat door Wittgenstein wel het
verschil in ‘taalspelen’ werd genoemd. Moeilijke woorden, volksuitdrukkingen,
vaktermen en anachronismen worden dwars door elkaar heen gebruikt, waardoor de
tekst het origineel op denotatief vlak weliswaar vrij getrouw volgt (zij het ook lang
niet vlekkeloos), maar er als geheel een uiterst inconsistent geheel ontstaat. Onder
de onnatuurlijke stijfheid van de vertaling zijn de levendige kleuren van het origineel
geheel verdwenen. Wat een directe en levensechte ontmoeting had kunnen zijn met
een stad die zo onbekend en toch zo herkenbaar is, blijkt zodoende door alle bizarre
en onbedoelde vervreemdingseffecten eerder op een verwijdering uit te lopen.
Natuurlijk is het vertalen van een boek als La Colmena een gigantische opgave. En
het feit dat deze vertaling al bijna twintig jaar oud is werkt ook niet in haar voordeel.
Vertalingen verouderen nu eenmaal meestal sneller dan het origineel, vooral wanneer
daarin veel spreektaal voorkomt. Het valt dan ook te betreuren dat Meulenhoff niet
de moeite heeft genomen het boek eerst eens grondig te herzien, en desnoods geheel
opnieuw te laten vertalen, alvorens het aan de lezer aan te bieden. Zoals zo vaak
zullen ook hier economische motieven wel weer de achtergrond vormen. Maar nu
de Spaanse literatuur weer wat meer in de aandacht lijkt te komen, zodat er zelfs al
vertalingen van nog twee boeken van Cela in het vooruitzicht worden gesteld, was
het zelfs uit economisch en propagandistisch oogpunt toch wel raadzaam geweest
aan deze vertaling wat meer aandacht te besteden; tenslotte zal het boek voor veel
lezers de eerste kennismaking
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vormen met deze auteur en de moderne Spaanse letteren in het algemeen. En de
kwaliteit van de recente vertalingen uit de Latijnsamerikaanse literatuur doet
vermoeden dat er onder de nieuwe generatie Spaanse vertalers toch wel zeker iemand
gevonden had kunnen worden die beter tegen de moeilijkheden van Cela's Bijenkorf
opgewassen was geweest.
Ger Groot

Alfred Klinkan en zijn wonderwereld
In 1976 komt te Antwerpen van uit Wenen de ‘wondere’ jonge man Alfred Klinkan
overgewaaid, amper 26 jaar, reeds meermaals in Oostenrijk onderscheiden en in
datzelfde jaar nog met de Prijs van de Stad Wenen in een Grafik Wettbewerk. Hij is
bepaald niet groot van was en eer tenger van gestalte, draagt de haren lang, heeft een
slavisch snorretje, loopt als alle huidige jonge artiesten in een bescheiden los plunje,
groet met een glinsterende blik achter de bril en met een glunderende lach. Een en
al open, aanhalig, in top form, kortom sympathiek. Hij heeft voor 1976-1977 een
beurs voor de Academie voor Beeldende Kunsten te Antwerpen ontvangen en in
1977 nog eens een staatstoelage om zich verder te bekwamen. Maar niemand in zijn
heimatland twijfelt, gezien de prijzen, aan die bekwaamheid.
Reeds in november 1977 stelt hij tentoon in De Zwarte Panter met werk op
verpakkingspapier en overschilderingen van de houtsneden van Dürer. Hij is inderdaad
iemand die gesneden is op de maat van De Zwarte Panter, waar hij in de kring van
de galerijhouder Adriaan Raemdonck en de kunstschilders Jan Cox, Fred Bervoets,
Wilfried Pas en Walter Goossens enthousiast wordt opgenomen en vriend van den
huize wordt. Zoals in Judenburg (waar hij op 30 april 1950 werd geboren), in Wenen
(waar hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten van 1970 tot 1974),
in Graz en Wolfsburg (nog twee steden waar hij tot dan toe exposeerde), slaat hij
ook in Antwerpen aan. Van waar deze onweerstaanbare aantrekkingskracht?
Alfred Klinkan is van stonden aan als een kolorist bij de gratie gods erkend en
zijn evocatie van een zogezegd ‘argeloze metamorfose’ van de gangbare buitenwereld
zonder tegenstand onthaald. Voor zijn 25e verjaardag organiseerde hij te Wenen een
tentoonstelling met werkstukken in 25 koffers verpakt en stelde hij een catalogus
samen in koffervorm, waarin hij enkele teksten in rijm liet verschijnen. Eén daarvan
gaat ‘über mi’, een hoogst instructieve zelfanalyse, waaruit ik het volgende licht:
‘wegen der lihografie, war i auf der adademie, denn wie noch nie, war i dort das
genie. i war aber nie der bel ami der academie, weil anno domini, i, die anatomie mit
der alchimie und die farbchemie mit der ironie verschrie. meine energie und mein
esprit waren schon immer meine bigamie. in meiner dynastie, war die fotografie eine
idiotie, aber i, gab in einer galerie, ohne havarie, die garantie für die theorie, das
meine plasfemie, ohne utopie, sehr gut gedieh. meine biografie war keine kopie und
meine parodie auf mi, war eine fantasie der strategie. i schrie und spie
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auf das vis-a-vis wie nie, un i vieh, spielte ohne jalousie die zeremonie, und meine
mythologie, war fast pornografie. i, lieh in einer zoologie, eine trilogie über die
kakofonie und wie eine melodie klang meine melancholie über die autonomie. das
war mein alibi, und meine apathie. (...) mit pedanterie zeigt i ein partie meiner poesie
in der orangerie. (...) das genie lieh mir amnestie für die demokratie der elegie im
etui, für meine hierarchie der harmonie. (...) meine fantasmagorie spielte remis mit
schi oder telegrafie oder polygamie. (...) meine felonie zur bürokratie war meine
hegemonie. dernier cri: nie!’. Alles wijst erop dat hij niet op begane paden zou lopen.
Heel vroeg was hij zich bewust dat er iets ‘anarchistisch’, zegge zelfs ‘dadaïstisch’
met hem aan de gang was, maar niet in nihilistische zin, daarvoor is de toon van zijn
zelfanalyse te relativistisch. Maar het kenmerk van zijn kunst is een aanhoudende
fantasmagorie, die berust op ironie en parodie - vandaar de grappige correcturen die
hij aanbrengt op het doodernstige werk van Albrecht Dürer en waardoor hij in het
spoor van Marcel Duchamp de onaantastbaarheid van het museale beeld doorbreekt
- maar niet minder op een bijzondere aard van ‘bonhomie’. Melancholie en elegie
zijn te pessimistische woorden in de mond van iemand die een tegencultuur wil
opbouwen, voor iemand die kritisch tegenover de kunst staat en zich positief inzet
voor een democratischer communicatie.
In de tijd van zijn academische studies baarde hij reeds opzien door zijn
voorstellingen van ‘Zwarte Piet’ (de knecht van Sint-Niklaas), hem door zijn
jeugdjaren ingegeven en op zo'n onvooringenomen wijze geëvoceerd en tevens zo
kommerloos als beeldmotief behandeld dat ze, volgens Wilfried Skreiner, een
stereotypische gestalte kregen: het verhalende, de communicatienood van de jonge
kunstenaar, het speels aangrijpen van alle vormmogelijkheden, kentekenen Alfred
Klinkan tot op de dag van vandaag.
‘Zijn geestelijke beweeglijkheid’, zegt Kurt Jungwirth, een ander Oostenrijks
kunstcriticus, ‘verbindt zich met een zich breed uitstrekkende fantasie, die zijn
voorstelling van de werkelijkheid beslissend stempelt. Het persoonlijke en het
algemene, het beleefde en het bedachte versmelten tot bonte werelden, waarin hij de
toeschouwer lokt. In al zijn werk, zij het in zijn “geschenkbeelden” of in zijn
“overschilderingen” wijdt hij zich steeds aan een zelfafgebakend themacomplex, dat
hij rusteloos en met grote fysische inzet tot in de laatste consequenties doorleeft’.
Om tot dit resultaat te komen, maakt Klinkan als ‘dragers’ gebruik zowel van het
meest banale materiaal als verpakkingspapier, zakdoeken, pannelappen, landkaarten,
als van klassiek werk als o.m. de houtsneden van Dürer, en tovert hij warrige
composities te voorschijn die uit fabels, mythologieën en verbeeldingen ontstaan,
waarbij dierlijke en menselijke gestalten zich op quasi kinderlijk - spontane wijze
verstrengeld vermommen - men kan ook van meng- of tussenwezens gewagen - maar
die door de kleur op verschillende betekenislagen wijzen. Zo ontstaat zijn
‘tegenwereld’, uit de natuur (zijn zoölogie!) geschapen (Skreiner). Met een weergaloze
toets vaart het penseel over het werkvlak. Klinkan bekent zelf dat hij vooraf niet
weet wat uit de bus komt, meermaals overschildert hij zijn beelden tot hij ziet of ze
deugen. Zijn associatiemechanisme werkt steeds op twee fronten: de vorm en de
kleur.
Doorbladert men zijn Hausübungen van 1976, zijn Hirsch-Malbuch van 1979, die
hij zelf als ‘spontane gedach-
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tenschetsen en nevenarbeid voor analoge doeken en grafieken’ bestempelt, dan ziet
men in het recent tot stand gekomen album Een Code voor Vriendschap, originele
zeefdrukken en reeksen van 3, 4, 5 en 6 kleuren, ontstaan in samenwerking met de
technische meester Roger Vandaele van het Panter-Pres-Atelier te Antwerpen,
doorgewerkt in de periode van juni 1980 tot mei 1981, hoe trefzeker hij in dit
informele, barokke scheppen een eigen stijl heeft verwezenlijkt. Iets heel anders dan
Cobra, dat eveneens op kindertekenen, volkskunst en primitivismen stoelt. Hier gaan
harmonie en bliksemende kleurkracht verzoenend samen met het oproepen van een
caleidoscopische wonderwereld.
Een Code voor Vriendschap: hij is in de eerste plaats ontworpen ter nagedachtenis
van de betreurde Jan Cox. Cox en Klinkan: zij erkenden wederzijds hun diepgaande
onenigheid met de bestaande werkelijkheid en de magische kracht van hun authentisch
kleurdenken. Als hommage aan Cox is Een Code voor Vriendschap een unieke
creatie.
Paul de Vree
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Boekbespreking
Godsdienst
R.E. Brown e.a., Maria im Neuen Testament. Eine ökumenische
Untersuchung, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1981, 304 pp.,
DM. 32.
In het jaar 1973 deed een groep lutheraanse en roomskatholieke bijbelgeleerden uit
de Verenigde Staten van zich spreken door het boek Peter in the New Testament te
publiceren. Binnen enkele jaren was deze studie - die aanvankelijk alleen voor intern
gebruik bedoeld was - in verscheidene talen uitgebracht (Duits, Frans, Spaans, Japans
en ook in het Nederlands: Petrus in het geloof van de jonge Kerk, Katholieke
Bijbelstichting, Boxtel, 1976).
De manier van werken die aan het Petrusboek ten grondslag had gelegen werd
door de deelnemers zó gewaardeerd, dat zij besloten hun activiteiten op soortgelijke
wijze voort te zetten. Het werd een studie over de plaats van Maria in het christelijk
denken, en wel omdat ook dit een belangrijk thema vormt in de oecumenische
positiebepaling van de diverse kerken.
De studie die hieruit resulteerde bespreekt niet alleen de teksten uit het Nieuwe
Testament waar (mogelijk) sprake is van Maria, ook wordt aandacht besteed aan de
literatuur uit de tweede eeuw na Chr., omdat juist déze literatuur (o.a. Nag Hammadi,
Protoevangelie van Jakobus, het evangelie van Nicodemus) een belangrijke schakel
vormt tussen de zich formerende canon van het Nieuwe Testament en de levenssituatie
van de jonge kerk.
Wie het boek ter hand neemt, vindt op pp. 20-39 een soort beginselverklaring:
welke zijn de vooronderstellingen van de groep, met welke methode(n) worden de
teksten geanalyseerd. Tegelijk worden ook een aantal inleidingsvragen aan de orde
gesteld (de schrijver van een bepaald evangelie, de onderlinge verhoudingen tussen
de synoptici.
Dan wordt begonnen (pp. 41-50) met de in aanmerking komende passages uit de
brieven van Paulus, immers de oudste geschriften van het Nieuwe Testament. Veel
uitgebreider wordt vervolgens ingegaan op elk van de vier evangeliën. Van grote
waarde is mijn inziens het feit dat de auteurs, voordat ze een eigen stellingname
poneren, eerst de belangrijkste theorieën van anderen weergeven en honoreren c.q.
kritiseren. De studie krijgt met name hierdoor een uitgebalanceerd karakter.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan Openbaring 12, een tekst die niet alleen in de
huidige feministische exegese, maar ook in de zgn. politieke of materialistische
leeswijze herhaaldelijk ter sprake komt.
Een uitstekende bibliografie en een wetenschappelijk apparaat met maar liefst 679
voetnoten maken dat deze Maria-studie een belangrijk document genoemd moet
worden, dat ik bij deze warm aanbeveel. Een vertaling in het Nederlands zou mijns
inziens zeer welkom en zeker gerechtvaardigd zijn.
Panc Beentjes
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Norbert Lohfink e.a., ‘Ich will euer Gott werden’. Beispiele biblischen
Redens von Gott, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1981, 226 pp.,
DM. 26,80.
In 1965 was er in feite geen uitgever te vinden die er brood in zag om de serie ‘Stutt-
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garter Bibel-Studien’ (SBS) op de markt te brengen. Voor een dergelijk project - zo
beweerden ze - was geen commerciële toekomst weggelegd. Knarsentandend zullen
zij de loop der geschiedenis hebben gevolgd, want nu - na vijftien jaar - is het
honderdste deel van deze zéér populaire serie verschenen. Het thema is zeer
toepasselijk: verschillende geleerden van internationale faam - die het niet verleerd
hebben ook begrijpelijk te kunnen schrijven - hebben ieder een bijbelpassage gekozen
en geanalyseerd, waarin telkens een bepaald bijbels spreken over God zichtbaar
wordt.
De bundel opent met een uitvoerig opstel van de altijd weer inspirerende Norbert
Lohfink, een van de oprichters van de serie. Hij weet zeer indringend te schrijven
over een weliswaar heel korte, maar uiterst geladen passage: Exodus 15:25-27 (‘Ik
JHWH ben het die U geneest’). Het enig jammere aan dit prachtige artikel is, dat
Lohfink nergens de mijns inziens belangrijke passage in Jesus Sirach 38:1-15 ter
sprake brengt (met name de verzen 5 en 9 ervan) als achtergrond voor het spreken
over God als Degene die ons geneest.
Aan de hand van Hosea 5:8-14 laat Jörg Jeremias zien hoe de verkondiging van
deze profetische tekst in nieuwe omstandigheden wordt aangevuld en geactualiseerd.
Alfons Deissler heeft Psalm 22 gekozen als voorbeeld hoe in het boek Psalmen wordt
gesproken tot God en over God. Josef Schreiner heeft zich in het boek Daniël verdiept
en laat zien hoe de apocalyptiek in Daniël 2 een theo-logie, een spreken over God,
concipieert.
De Nieuwtestamentische bijdragen handelen achtereenvolgens over: hoe spreekt
Jesus over God (Paul Hoffmann), het christologisch Godsvertaan bij Paulus (Erich
Grässer) en de Godservaring bij de evangelist Johannes (Hubert Ritt).
Deze jubileumuitgave biedt de lezer ervan een grote hoeveelheid materiaal om de
onontkoombare vraag (‘Hoe moet je vandaag aan de dag over God spreken’) die in
wezen aan elke gelovige wordt gesteld, met vertrouwen op de Schrift tegemoet te
treden.
Panc Beentjes

Johannes B. Lotz, De acht zaligsprekingen. Meditaties, Katholieke
Bijbelstichting, Boxtel/Emmaus, Beveren, 1981, 94 pp., BF. 220.
Voor ieder van de acht meditaties neemt de schrijver zijn aanloop met een korte
exegese om de juiste betekenis van de zaligspreking op te sporen; daarna peilt hij
mediterend hoe diep ze wel reikt en toch verband houdt met de dagelijkse situatie
van de mens. Zo nodigt hij de lezer uit om zelf te mediteren en ‘de weg naar de
diepte’ te vinden. Ondanks een af en toe wat schoolse toon is zijn tekst echt
uitnodigend.
G. Boeve

J.B. Lotz, In jedem Menschen steckt ein Atheist, Knecht, Frankfurt am
Main, 1981, 192 pp., DM. 29,80.
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In het najaar van 1981 verscheen in de Pravda andermaal een oproep om de christenen
met alle middelen te verleiden zich actief op te stellen in het maatschappelijk en
sociaal verweer. Dat deze oproep openlijk als tactiek wordt aangeprezen om weer
de vlam te krijgen in het strijdbaar atheïsme, kan geen christen onberoerd laten. Zei
Chrysostomus al niet dat wanneer wij meer waarachtige christenen waren, er geen
heidenen meer zouden zijn? Hoe ligt dan de verhouding christendom en atheïsme?
Op deze vraag antwoordt J.B. Lotz door in dit boek 2 voordrachten te verwerken
over datzelfde onderwerp dat hij al eerder en nu recent in 1979 en 1980 aan de
pauselijke Gregoriana universiteit te Rome behandeld heeft. Hij betoogt dat niet
alleen het ontaarde christendom maar ook het christendom voor zover het echt is en
geslaagd, wegens de nu eenmaal menselijke onvolkomenheid ook bij de grootsten
onder hen, mee verantwoordelijk is voor het atheïsme. Het zal altijd zo zijn dat aan
de positieve oriëntering op de ene ware God ook de negatieve strekking is verbonden
waarbij de niet-gelovigen zich gedesoriënteerd voelen wanneer hun de vertrouwde
afgodsbeelden ontvallen en verbrand worden.
Silveer De Smet
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Wegweisungen. Briefe an junge Menschen 1943-1949, Mit ein Geleitwort
von Heinrich Fries, Knecht, Frankfurt am Main, 1981, 176 pp., DM. 26,80.
Namen als die van Peter Lippert en Romano Guardini verwierven bekendheid mede
in het epistolaire genre dat vooral tussen de twee oorlogen een felle opbloei kende.
Hier wordt thans een late vrucht geboden uit een tragische periode van zes jaar. Een
anoniem gebleven geestelijk raadsman schrijft aan jonge adressanten bij het nakend
einde en de nasleep van de tweede wereldoorlog. Bemoedigende woorden die oud
en nieuw te voorschijn halen uit de geloofsschat en daarom, ofschoon getuigend van
een voorgoed voorbij verleden, ook thans nog weldoen.
Silveer De Smet

Jan Weima, Reiken naar oneindigheid. Inleiding tot de psychologie van de
religieuze ervaring, Ambo, Baarn, 1981, 287 pp.
Eén van de problemen van de godsdienstpsychologie is dat haar resultaten zo
verbrokkeld en uiteenlopend zijn dat er nauwelijks een duidelijke lijn in te ontdekken
valt. Dat hangt uiteraard samen met het probleem dat het begrip ‘godsdienst’ zo
moeilijk te definiëren, laat staan operabel te maken is. Van een dergelijke
disparaatheid legt ook deze inleiding duidelijk getuigenis af. Talloze onderzoeken
passeren de revue en worden vaak op verhelderende wijze bekritiseerd, maar aan
een conclusie komt het boek niet toe. Weima lijkt voornamelijk aansluiting te willen
zoeken bij de psychologie van Maslov (de theorie van de topervaring) en de
psychologische betekenis van de godsdienstige ervaring (gaandeweg steeds meer
geïnterpreteerd in de richting van de mystieke ervaring) vooral te willen duiden als
integratieproces van het ‘ik’, in radicale tegenstelling tot de theorieën waarin de
religie als regressieverschijnsel of pathologie wordt gezien. Zeer helder wordt deze
lijn echter niet uitgewerkt, en het boek is dan ook eerder interessant als overzicht
van de talrijke, vaak zeer opmerkelijke experimenten die men op dit gebied heeft
verricht en de zeer uiteenlopende theorieën die daaraan zijn vastgeknoopt.
Ger Groot

Filosofie
Roland Barthes, De taal der verliefden, vertaald door Maartje Luccioni,
Arbeiderspers, Amsterdam, 1980, 244 pp., BF. 555.
Hoe beschrijft men zijn verliefdheid? Een zinloze vraag wellicht. Hoe zou men een
dergelijke intense, half-extatische, half-introverte en hoogst persoonlijke
geestestoestand in woorden moeten vatten? Voor zover dat al mogelijk is, zal ieder
dat op zijn wijze doen, naar zijn eigen aard en instelling, en in de taal en beelden die
hem het meest eigen en dierbaar zijn. Geen wonder dus dat literatuurkenner-bij-uitstek
Roland Barthes zich daarbij liet leiden door wat er in de schone letteren van alle talen
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en culturen zoal over verliefdheid is gezegd. Aan de hand van honderden citaten,
verwijzingen en referentiepunten heeft Barthes zo getracht het onverwoordbare tóch
te verwoorden, het via alle mogelijke omwegen in de rug te vatten om het mysterie
van de verliefdheid te betrappen.
Het resultaat is een prachtig boek van korte overpeinzingen en observaties, met
ongelooflijke trefzekerheid geformuleerd, breekbaar en gedragen, met tedere eerbied
in taal gevat. Schrijven, zegt Barthes ergens, is precisiewerk, en daarvan leggen deze
kleine miniaturen in al hun poëtische perfectie een schitterend getuigenis af. Het zijn
stuk voor stuk kleine gedichten-in-proza, die langzaam en aandachtig gelezen moeten
worden, niet achter elkaar, maar elke dag een paar, om de schoonheid van taal, de
rake toets, de fijnzinnige omschrijving tot in de fijnste nuance te proeven, zoals men
een zeer bijzondere wijn of de lippen van een ander proeft.
Een dergelijk boek te vertalen is uiteraard een bijzonder moeilijke opgave. Gezegd
moet worden dat Maartje Luccioni gezorgd heeft voor een prachtige Nederlandse
tekst. Nergens wordt men gehinderd door een on-
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vertogen zin; nergens lijkt de taal ook maar in de geringste mate aan precisie te
hebben ingeboet. Desondanks zou men hebben gewenst dat de vertaalster zich wat
dichter bij het origineel zou hebben gehouden. De Franse tekst wordt soms wel wat
érg vrij geïnterpreteerd, en vooral in de wat meer gecomprimeerde passages heeft
Luccioni de neiging tot explicitatie. De tekst wordt veel uitvoeriger weergegeven
dan het origineel wil, zodat de vertaling bedenkelijk dicht in de buurt van het
commentaar oprukt. Het feit dat de Nederlandse tekst duidelijk langer is dan de
Franse is deze keer dan ook niet alléén aan het breedsprakig Nederlands taaleigen te
wijten. Wél een mooie tekst overigens, dat wel.
Ger Groot

Jean-Paul Sartre, Magie en emotie, Schets van een theorie van de
gemoedsbewegingen, vertaald door L.M. Tas en H.L. Bouman, ingeleid
door L.M. Tas, Boom, Meppel/Amsterdam, 119 pp., BF 344.
‘Ons streven,’ zegt Sartre in zijn inleiding tot de Esquisse d'une théorie des émotions,
is te zien ‘of de zuivere psychologie op goede gronden een methode en iets leerzaams
aan de fenomenologie kan ontlenen’. Een dergelijke vraag was niet nieuw, en in feite
al beantwoord door Edmund Husserl, de grondlegger van de fenomenologie, toen
deze stelde dat de psychologie uitsluitend tot een volwaardige wetenschap kon
uitgroeien als deze zich in haar activiteiten zou funderen op een begrippenkader dat
door voorafgaand fenomenologisch onderzoek was uitgezuiverd en geijkt. Sartre
neemt deze stelling grotendeels over (‘We moeten inzien dat we feiten pas met behulp
van de essenties kunnen classificeren en onderzoeken’) en toetst haar aan de hand
van een testcase: de emotie. Het is hem daarbij vooral te doen om de inherente
betekenis van de emotie, een betekenis die niet door positief onderzoek te achterhalen
valt, maar nu juist, voorafgaand aan dat onderzoek, als wezenskenmerk of
wezensstructuur aan het licht moet worden gebracht.
In het fenomenologisch ‘voorwerk’ wordt de essentie van het psychologisch feit,
zo zegt Sartre, in een eidetische reflexie vastgelegd, d.w.z. het eidos, het wezen van
het onderzochte fenomeen wordt in zijn betekenissamenhang operatief gedefinieerd.
Pas op basis van een dergelijke terminologische en ‘essentiële’ opheldering weten
we waar we over spreken wanneer we een bepaalde term gebruiken en kan het
eventuele positieve onderzoek een aanvang nemen.
In deze schets (veel meer is het inderdaad niet - de eigenlijke theorie beslaat net
30 dun bedrukte pagina's) weet Sartre een verrassend licht te werpen op het in de
psychologie zo vaak miskende verschijnsel van de emotie. Deze wordt hier niet
opgevat als storing van het rationele mechanisme van ons denken of als pathologie,
maar als magisch gedrag, dat een inwendige redelijkheid bezit. De emotie tracht uit
een ondraaglijk geworden situatie te ontsnappen door deze anders te zien en aldus
(het magische ligt in het aldus) te veranderen. Dat is de betekenis van het emotionele
gedrag, dat daarmee tegelijk als zinvol gedrag is begrepen.
De uitstekende vertaling van de tekst van de Schets wordt voorafgegaan door een
inleiding, waarin vooral wordt ingegaan op de betekenis van Sartres theorie voor de
psychologie. Voor een uiteenzetting van diens filosofische grondgedachten wordt
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men verwezen naar de inleiding op de eerder verschenen vertaling van La
Transcendence de l'ego.
Ger Groot

Literatuur
Lydia Chagoll, Zes jaren en zes maanden, Standaard Uitgeverij,
Antwerpen/Uitgeverij Agathon, Bussum, 1981, 196 pp., BF. 320/f 22,50.
Lydia Chagoll, thans 50, was negen toen de tweede wereldoorlog uitbrak. Als joodse
met de Belgische nationaliteit vluchtte ze met haar ouders en zus vóór de oprukkende
Duitse legers naar het zuiden van Frankrijk en vandaar naar Nederlands-Indië. Als
ook daar de oorlog met Japan begint wordt haar vader krijgsgevangen gemaakt terwijl
de
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schrijfster met haar moeder en zus geïnterneerd worden in verschillende
vrouwenkampen. Tussen haar 11de en 14de jaar zal ze 1.113 dagen doorbrengen
achter de prikkeldraad. Al bij al zal ze vanaf het uitbreken van de oorlog in 1940 tot
haar bevrijding uit het kamp Adek (eind oktober 1945) en de terugkeer naar Brussel
via Singapore en Hilversum 6 jaar en 6 maanden op de dool of geïnterneerd geweest
zijn met alle ellende vandien: angst - honger - ziekte - geen school - vernedering onzekerheid.
In 1974 begint S. haar herinneringen over die periode in zeer korte notities op te
schrijven. Ze onderbreekt die activiteit voor het maken van de documentaire film ‘In
naam van de Führer’ (1978), waarna ze haar boek afwerkt. Vooral in Nederland is
in de laatste jaren de belangstelling toegenomen voor die tienduizenden vergeten
vrouwen die in Japanse kampen gezeten hebben. Ludia Chagoll wijst wel op het
verschil tussen het Duizendjarige Rijk en het Mikadokeizerrijk. ‘De barbaren kwamen
uit het westen’ merkt ze op. Maar ofschoon er in de Japanse kampen geen gaskamers
en medische experimenten waren, werden de geïnterneerden bedreigd door een
langzame totale vervuiling en verhongering en moreel gekweld door de ceremonie
van het groeten van de Japanse kampbewakers en het urenlang appel. In korte
aantekeningen en beschouwingen over die zes verloren jaren en maanden uit haar
leven beschrijft Lydia Chagoll haar gevecht tegen de degeneratie van de mens in de
kampen.
Joris Gerits

Clem Schouwenaars, Winters Verweer, Standaard Uitgeverij,
Antwerpen/Amsterdam, 1980, 141 pp., BF. 290.
Het hoofdpersonage in deze korte roman, Lothar Hagen, een professor in de
kunstgeschiedenis, moet zich verweren tegen kwellende dagdromen en nachtmerries
vol dood en onheil die in de donkere dagen vóór Kerstmis zijn verbeelding inpalmen.
Het procédé waarmee S. die verhalen aan elkaar geregen heeft is zeer doorzichtig:
een apocalyptische droom is het centrale gegeven en verder zijn alle associatieve
aanknopingspunten goed om uiteenlopende herinneringen aan een zelfmoord,
dodelijke ongevallen, scheidingsperikelen en andere sombere toestanden te
beschrijven. De slotzin, waarin de muziek van Bachs Weihnachtsoratorium de dood
uit zijn huis verdrijft, moet dan dienen als enig licht- en orgelpunt.
Joris Gerits

Literatuurwetenschap
Otto Knörrich, Formen der Literatur in Einzeldarstellungen, Kröner,
Stuttgart, 1981, 458 pp., DM. 28,50.
In de degelijke reeks basis- en referentiewerken ‘Kröners Taschenausgaben’ verscheen
een deel met 43 monografieën over literatuurvormen, d.w.z. over genres en subgenres
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zoals novelle, briefroman, tragedie, sonnet enz. Deze bijdragen door 21 specialisten
zijn qua omvang en opzet vergelijkbaar met de verspreide artikelen over genres in
het bekende ‘Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte’ (Merker-Stammler;
2de uitg. sedert 1955-) en met de anders gestructureerde nieuwere ‘Gattungsgeschichte
deutschsprachiger Dichtung in Stichworten’ (Ivo Braak; sedert 1975-). Een poging
tot opbouw van een universele genresystematiek werd niet beoogd. Bepalend voor
de opname van een (sub)genre als lemma was het feit of van de twee voor literaire
teksten constitutief geachte functies de esthetische als dominanter kon worden
beschouwd dan de pragmatisch-communicatieve (lemmata als ‘leergedicht’ of
‘feuilleton’ e.d. treft men hier niet aan). Elke bijdrage - telkens zowat 10 pp. - tracht
in sterke concentratie een zo omvattend mogelijk overzicht te geven: verklaart ten
eerste het genrebegrip zelf en commentarieert de historische gebruiksfuncties van
de genrebenaming, belicht ten tweede het genre in zijn reële verschijningsvorm, geeft
een beknopt overzicht van de belangrijkste literaire realisaties binnen het genre. Ten
slotte bevat elke bijdrage ook een informatieve bibliografie.
A. De Loecker
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Stephen Prickett (ed.), The Romantics, Methuen, London, 1981, 267 pp.
Dit boek is het vijfde in de serie The Context of English Literature, waarbij een
literaire periode hoofdzakelijk belicht wordt vanuit parallelle stromingen in andere
gebieden. Nu is dit een gelukkig uitgangspunt voor een studie over de Romantiek
omdat, zoals de samensteller terecht opmerkt er geen periode is in de literatuur waar
de grenzen met andere cultuurexpressies zo vaag zijn. Om de convergentie tussen
die domeinen te releveren worden er een viertal thema's vooruit geschoven: het
veranderingsbewustzijn, de verhouding tot de natuur, de wisselwerking tussen gevoel
en rede en de relatie tussen kunst en leven. Dit opgelegde schema wordt door de
medewerkers gelukkig vrij ongedwongen toegepast. Zoals men mag verwachten zijn
er enkele gebieden die meer dan andere bij de literatuur gaan aanleunen, dit blijkt
met name uit de essays over de filosofische en religieuze context waarin schrijver
en geschreven woord centraal staan. In het afsluitend essay over Romantische
literatuur weet S. Prickett de specificiteit van de literaire expressie duidelijk te
profileren. Hij ziet de eigenheid van de Romantiek in de overtuiging dat de literatuur
en inzonderheid de poëzie met haar voorrang van de verbeelding op het denken, een
mogelijkheid bood ervaringsgebieden (bv. het paradoxaal levensgevoel) te exploreren
die ontoegankelijk blijven voor andere media. Dergelijke studies maken duidelijk
dat de literatuur geen vluchtheuvel is, maar een bevoorrecht uitkijkpunt op het
culturele landschap.
H. Roeffaers

Economie
H.C. Recktenwald, Wörterbuch der Wirtschaft, Alfred Kröner Verlag,
Stuttgart, 1981, 667 pp., DM. 34.
De auteur doceert thans aan de Universiteit Erlangen-Nürnberg en is ongetwijfeld
een van de grote Duitse economen. Groot in de zin van een breed overzicht en diep
inzicht
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in het studiedomein van de economie. Zijn register van economische concepten (want
dat is het woordenboek) is dan ook compleet en grondig. Naast een prozaïsche
explicatie volgt dikwijls een grafische illustratie of formele toelichting.
Als eenmanszaak wordt dit soort werk steeds zeldzamer. Toch is de auteur
‘bijgebleven’. Men vindt heel wat moderne begrippen, vaak uit de Angelsaksische
literatuur, zoals ‘crowding out effect’, ‘planning programming-budgeting system’,
‘fiscal leverage’... Nuttig is ook de aanvulling met een tijdstabel van de voornaamste
economen met hun standaardwerken.
W. Moesen

Sociologie
H.P.M. Adriaansens en A.C. Zijderveld, Vrijwillig initiatief en de
verzorgingsstaat, Cultuur-sociologische analyse van een beleidsprobleem,
Van Loghum Slaterus, Deventer/Kluwer, Deurne, 1981, 172 pp. BF. 465.
De inzet van vrijwilligers is altijd een hoeksteen van de democratie geweest.
Uitgaande van de vroegere charitas en zelfhulp is dit werkterrein in de moderne
verzorgingsstaat ‘vermaatschappelijkt’. De overheid geeft garantie t.a.v. inkomen,
huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, bejaardenhulp... Professionelen voeren
deze taken uit. Voor particulier initiatief wordt slechts met wantrouwen speelruimte
gelaten.
De auteurs hebben minder moeite met de omzetting van gunsten in rechten dan
met de bureaucratische werkwijzen. Zij zetten zich vooral af tegen de
beleidssociologen die vooral ad-hoc geïsoleerde maatschappelijke problemen
becommentariëren, nauwelijks uitstijgend boven het journalisme. Het is vanuit de
cultuursociologie dat zij een zoektocht wensen te ondernemen naar de ethos van de
verzorgingsstaat.
W. Moesen

Theater
John Ditsky, The Onstage Christ. Studies in the Persistence of a Theme,
Vision Press, London, 1980, 188 pp., £9,95.
13 seminariewerkstukken willen bewijzen dat het Christusmotief in het recente drama
structureel vertegenwoordigd is gebleven. Het gaat uiteraard niet om de
goedkoopcommerciële uitbuiting (Superstar of Godspell) maar om immanente afen verbeeldingen met paradigmakarakter opgenomen in overigens sterk wereldlijke
plots. Op T.S. Eliot (Murder in the Cathedral) na is het overige dozijn (H. Ibsen, De
wilde eend; A. Strindberg, De vader; G.B. Shaw, Major Barbara; J.M. Synge, The
Playboy of the Western World; B. Brecht, Der Kaukasische Kreidekreis; E. O'Neill,
The Iceman Cometh; J. Osborne, Look Back in Anger; T. Williams, Orpheus
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Descending; H. Pinter, The Birthday Party; E. Albee, The Zoo Story; J. Arden,
Serjeant Musgrave's Dance; J. Whiting, The Devils) uitgesproken agnostisch; het
Christusmotief is een mythisch patroon en het wordt hier met close reading langzaam
uit zijn ingewikkelde cocon geschaald. Diverse variatietendensen bieden zich aan:
het calvariemotief, het paranoiaproces, de transfiguratie, de bergrede, de
mensenrechter, het vredesevangelie, de compliciteit met mens en wereld, het parabool,
het eucharisme, de incarnatie. Soms wat cru, soms wat vergezocht (met bewondering
voor de analytische vindingrijkheid), soms wat ondoorzichtig, maar doorgaans
structureel samenhangend, thematologisch consistent, analytisch overtuigend en
dramaturgisch verhelderend. De consequenties liggen niet eens enkel in het vlak van
de nieuwe beschikbare lectuur maar vooral in het vlak van het regieconcept, in de
figuur- en contextinterpreteerbaarheid waardoor de interactie een andere beweging
en oriëntering krijgt en dus een variabel concept en een variabele interpretatie oplegt.
C. Tindemans
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John Elsom, Post-war British Theatre Criticism, Routledge & Kegan Paul,
1981, 270 pp., cl., £9,75, pb, £5,95.
Wat theatercriticus J. Elsom dit keer bij elkaar heeft gebloemleesd, vergt niet veel
inspanning, enkel inspiratie. 46 voorstellingen door Britse theatergezelschappen
tussen 1944 en 1979 heeft hij in dit boek geïllustreerd met een collage van teksten
die de Britse theatercritici erover gepubliceerd hebben. Nergens komt een volledige
opvoeringskritiek voor; de fragmenten wijzen steevast naar de voorstelling, minder
naar de recensent. De criteria van de amputatie van de basistekst deelt S. niet mee;
toch verlangt hij dat we er zoiets als een codex van opvattingen en kenmerken uit
distilleren. Het lijkt me allemachtig moeilijk. Tegelijk is het een uitermate
aantrekkelijk geheel; de Britse teksthumor, de zelfrelativering, de zin voor het bonmot
dat toch op het object van het theater betrokken blijft, het leest prettig en blijft
incidenteel belangrijk. Ik geloof niet dat er zoiets als een kroniek van het Britse
theater tijdens deze periode echt uit af te leiden valt, maar het prikkelt zondermeer
de theaterpapillen. Met wat principiëler retouches (ofwel naar het theater toe, ofwel
naar de opgevoerde auteurs toe, ofwel naar het sluitende beeld van de recensent toe)
is deze opzet ook als formule binnen het Nederlandse theater uit te werken.
C. Tindemans

Victor Emeljanow (ed.), Chekhov. The Critical Heritage, Routledge &
Kegan Paul, London, 1981, 471 pp., & 17,50.
In 239 teksten tussen 1891 en 1945 tracht S. de wijze weer te geven waarop A.
Tsjechov geïnitieerd raakte in de Britse (theater)cultuur en hoe hij vervolgens in een
permanente discussie met regisseurs en academische analisten wijzigingen in
interpretatie en reputatie onderging. Drie episodes tekenen zich af: tot 1919 worden
de prozateksten gewaardeerd en heerst er groot misverstand over de dramatische
ontwerpen, tussen 1920 en 1929 is deze auteur een privé-tip voor gesofisticeerde
intellectuelen, na 1930 promoveert hij van een bezit van insiders tot een meester
voor het volk. Terecht valt alle nadruk op de theaterreceptie en bijgevolg is de
documentatie grotendeels geconcentreerd op de bijdragen van de theaterkritiek die
tegen haar historische taak blijkt te zijn opgewassen. De auteur-als-verschijnsel
beheerst de eerste essayistische bijdragen, maar daarna druppelen de drama's het
theater binnen en krijgt de discussie allure: De meeuw (1909), De kersentuin (1911),
De drie zusters (1916), Oom Wanja (1921), Iwanov (1923); regelmatige
reënsceneringen bevorderen dan een telkens intensere analyse en wisselende
interpretatie. S. geeft deze anthologie zelf een inleiding mee die reeds alle kenmerken
van een receptiegeschiedenis bezit zonder systematisch te willen worden. Het procédé
van de selectie is wel iets te sterk op de reputatie van de historische recensenten
afgesteld; de fragmenten blijken echter oordeelkundig uitgekozen zodat zowel de
visie van de criticus als de interpretatie op het theater er duidelijk in worden. Een
brok cultuurgeschiedenis-in-haar-ontstaan.
C. Tindemans
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Malcolm Hay & Philip Roberts, Bond. A Study of his Plays, Eyre Methuen,
London, 1980, 319 pp., hc. £8,50, pb, £3,95.
Deze tot nog toe meest uitvoerige en indringende monografie over de belangrijkste
naoorlogse Britse theaterauteur Edward Bond (o 1934) is opgezet volgens het denkbaar
eenvoudigste schema: een korte biografische situering en de chronologische
opeenvolging van de afzonderlijke dramateksten. Tot een synthese komen beide
auteurs niet; de progressieve continuïteit van een auteur die via vormverkenning en
themaverdieping zijn subjectieve plaatsbepaling in de maatschappij en de
ideeënwarboel van deze tijd zoekt, demonstreren ze via de telkens andere klemtonen,
de heroriënteringen, de anomalieën, de verharding en radicalisering toch wel. De
auteurs tonen bovendien verregaande sympathie met Bonds opstelling wat meer
sentiment dan analyse verraadt. Zonder Bond helemaal als autodidact te projecteren,
is zijn waarschijnlijke groei binnen een drama- en theatercontext toch veeleer slapjes
aangegeven. Enige verteke-
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ning van zijn persoonlijkheid en betekenis zit er echter m.i. niet aan vast en dat is
bij deze al bij al toch moeilijke auteur niet de minste verdienste zodat hier een
eigentijds auteur kritisch toegankelijk wordt gemaakt voor zijn denken en zijn kunst.
C. Tindemans

Andreas Huyssen, Drama des Sturm und Drang. Kommentar zu einer
Epoche, Winkler, München, 1980, 272 pp., DM. 28,80.
Roy C. Cowen, Hauptmann. Kommentar zum dramatischen Werk, Winkler,
München, 1980, 335 pp., DM. 32,80.
In de beste traditie van deze uitgeverij brengt A. Huyssen andermaal een synthese,
een status quaestionis van wat het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de Sturm und
Drang inhoudt. Feitenreeksen worden vermeden, de ideologiekritische mode van
economisch-sociaalhistorische fundering van de tijd als kritiek op het literaire
fenomeen wordt afgewogen; S. zoekt de middenweg op tussen de werkimmanente
interpretatie en de sociologische extrapolatie. Bijzonder overtuigend uitgeschreven
is zijn commentaar op de dramaturgische theorie (Gerstenberg, Herder, Goethe, Lenz,
Schiller), terwijl daar paradigmatische discussies bij aangesloten worden (Goethe,
Goetz; Lenz, Der Hofmeister; H.L. Wagner, Die Kindermörderin; F.M. Klinger, Die
Zwillinge; F. Schiller, Kabale und Liebe). De Britse allemanist R.C. Cowen heeft
evenmin een vluggertje in deze reeks geschoven, maar een grondige informatie- en
begrips-inventaris die de positie en functie van het drama in het veelzijdige oeuvre
van G. Hauptmann analyseert en er (in 46 hoofdstukken) in chronologische volgorde
de presentatie van zijn dramatische produktie aan toevoegt. Beide publikaties zijn
voor (niet enkel) allemanisten met belangstelling voor het drama zonder meer
onmisbaar.
C. Tindemans

Ruth Nevo, Comic Transformations in Shakespeare, Methuen, London,
1980, 242 pp., hc, £10,95, pb., £4,95.
Una Ellis-Fermor, Shakespeare's Drama, Methuen, London, 1980, 169
pp., pb., £4,95.
John Baxter, Shakespeare's Poetic Styles. Verse into drama, Routledge &
Kegan Paul, London, 1980, 255 pp., £12,50.
Wat R. Nevo in haar beminnelijke studie uitschrijft is een zorgvuldige thesis; alle
hoofdstukken zijn zonder meer explicitaties van een hypothese die dan keurig
uitgewaaierd en geattesteerd wordt. Zij stelt dat Shakespeare begon vanuit een
komisch plot zonder nog eigen strategie waarop hij eerst een aantal varianten heeft
uitgetest die tenslotte stevigheid verwierven in het motief van de strijd tussen de
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geslachten, geperfectioneerd in de romancerende dramaontwerpen. K. Muir heeft
van U. Ellis-Fermor (+ 1958) de ongepubliceerde artikelen over een gepland boek
m.b.t. Shakespeare bij elkaar gelegd; zij blijkt een vruchtbare synthesis op het oog
te hebben gehad die de belangrijkste vernieuwingen in de Shakespeare-exegese na
de Tweede Wereldoorlog op originele wijze consistent wilde maken, voornamelijk
wat de opvatting van het personagekarakter en de beeldtaal betreft. J. Baxter draagt
de opvattingen over het Elizabethaanse versprocédé, uitgewerkt door Y. Winters, op
de dramatiek over en zijn conclusie is dat het gevecht met de poëtische vormgeving
minstens even zo boeiend is uitgevallen als de beheersing van de thematiek. Hij
concentreert zich op de versanalyse van Richard II en Macbeth en in wat
noodzakelijkerwijs nogal detaillistisch en minutieus ontbladerwerk is weet hij
overtuigende bewijzen voor te leggen van de symbiosis van poëtische vormwil en
dramatische structuur.
C. Tindemans

Paul Schmidt (ed.), Meyerhold at Work, Carcanet New Press, Manchester,
1981, 241 pp., £12,95.
Deze bloemlezing uit de werkverklaringen die de Russische regisseur V. Meyerhold
(1874-1940) onsystematisch ter beschikking heeft gesteld, wil geen poging zijn om
een kunstenaar integraal op te vangen; de intentie van deze samenstelling richt zich
op de
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aantoonbaarheid van de code die bij hem vooropstond en die de uitwerking van de
autonome taakstelling van de regisseur in het theater en van de eisen die van de
regisseur uit aan een type van acteurs voor zijn opvattingen werden gesteld. Bij hem
komt voor het eerst in de theatergeschiedenis het concept van de regisseur tot uiting
die de interpretatie, de uitwerking en het receptiegehalte van een dramatische tekst
als een volstrekt in de opvoeringstijd te beoordelen factor en waarde projecteert.
Werktrouw, literaire heuristiek, taalidioom vallen ten offer aan een centrale visie die
wel naar aanleiding van maar niet als uitsluitende dienst aan de ten grondslag liggende
tekst tot stand komt en van dat aspect uit het proces van de vormgeving van de
voorstelling conditioneert. P. Schmidt geeft vooral een nuttige introductie mee die
Meyerhold in zijn tijd en artistieke context plaatst.
C. Tindemans

Martin Scofield, The Ghosts of Hamlet. The play and modern writers,
Cambridge UP, Cambridge, 1980, 202 pp., £16,50.
Uitgaand van een aantal recente auteurs (Mallarmé, Claudel, Valéry, Laforgue, Eliot,
Joyce, Lawrence, Kierkegaard en Kafka) die elk voor zich en elk op andere wijze in
hun oeuvre hun visie op Hamlet een rol toekennen, komt S. tot het nietverrassende
inzicht dat deze visies telkens een andere Hamlet aanbieden of vertegenwoordigen.
In een fraaie cirkelredenering verbindt hij daar niet de grilligheid van de moderne
auteur aan maar stelt hij principieel dat deze geschakeerdheid, wellicht toch beter
deze onmogelijkheid Hamlet te reduceren tot een vast gehaltebeeld immanent eigen
is aan de Hamlet van Shakespeare zelf. De multifocaliteit die in deze receptie opvalt,
projecteert hij dus terug in Skaespeares opzet zelf, niet als een tekort, als een onaf
aspect van de dramatische tekst maar als een fundamenteel thematisch gegeven dat
meteen de eigenlijke spelopdracht en de cognitieve horizon van de structuur uitmaakt.
Deze intelligente studie is dan ook nooit zo overtuigend dat alle twijfels opgeheven
raken; de winst is veeleer dat het aantonen van de onoplosbaarheid wezenlijk de
zelfgestelde dramatische opdracht heeft uitgemaakt. Vandaar vallen weer alle
interpreteerbaarheden vrijuit ter beschikking.
C. Tindemans

Gerhard Stadelmaier, Lessing auf der Bühne. Ein Klassiker im Theateralltag
(1968-1974), M. Niemeyer, Tübingen, 1980, 193 pp., DM. 40.
In de poging om de theaterwetenschap uit het slop te halen en de objectsbepaling
(voorstelling als analytische opdracht) empirisch te funderen, rijt S. een serie
Lessingvoorstellingen in een overzienbaar-beperkte periode van de (Oost- en
West-)duitse theaterpraktijk samen om het periodebeeld-op-de-scène te synthetiseren.
Stelt S. wel een semiotische benadering voorop (terecht verwijzend naar de
begripsverwarring die in deze methodiek bestaat), dan helpt m.i. zijn erg eenzijdige
beslissing voor M. Wekwerths systeemopvatting ons van de bestaande problemen
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niet af. Wel wordt het een ongewoon boeiend (én sluitend) betoog voor zijn eigen
opvatting en hij komt beslist ook tot de codificatie van wat (en op grond waarvan)
voorstellingen zich laten catalogiseren binnen een totaliteit van Lessing-interpretatie.
Relativering van soms wat absolute uitspraken is beslist noodzakelijk maar dat deze
studie een geslaagde bijdrage levert tot de discussie van de voorstellingsanalyse staat
wel boven alle twijfel.
C. Tindemans

Viola Stephan, Studien zum Drama des Russischen Symbolismus, P. Lang,
Frankfurt/Bern, 1980, 168 pp., sFr 32.
Dat de ervaring van mens en wereld geconcentreerd samenvalt in het ik-avontuur
van de enkeling, heeft zich in het symbolistische drama van de aanvang van de 20e
eeuw in Rusland, uiteraard onder instigatie maar toch niet slaafse imitatie van het
Franse symbolisme, ook in het drama voorgedaan. Auteurs als A. Blok, V. Brjusov,
K. Balmont, F. Sologub, L. Andrejew, Z. Gippius, V. Ivanow en I. Annenskij, onder
de theoretische impuls van vooral V. Ivanow, hebben zich met deze materie, in recht-
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streekse antagonisme met het heersende realisme, verdienstelijk gemaakt binnen de
Russische tijdscontext; over het ‘lokale’ heen is deze produktie minstens belangrijk
omdat, hoe labiel en ononderzocht ook, hun invloed medebepalend uitvalt voor de
esthetische theaterdoctrine en praktijk van regisseurs als V. Meyerhold en over hem
heen de dialectische theateropvattingen van het revolutionaire Rusland. In nuttige,
zuinige zinnen wordt het historisch-onmisbare en het suprahistorisch-essentiële in
deze dissertatie uiteengezet.
C. Tindemans

John Walter Van Cleve, Harlequin Besieged. The Reception of Comedy in
Germany during the Early Enlightenment, P. Lang, Bern/Frankfurt, 1980,
203 pp., sFr. 36.
Dat de sporen van de Commedia dell'Arteconventie in het Duitse drama van de
Aufklärung zo sterk mogelijk werden uitgewist, heeft W. Hinck uitvoerig aangetoond.
Deze studie houdt zich bezig met de detaillering van dit historisch proces in de
didactisch-ethische komedie en brengt uiteraard nuanceringen aan. Belangrijk is deze
analyse om de duidelijkheid waarmee het sociale proces van de opkomende
burgerlijkheid in samenhang met deze theatraal-conceptuele afkeer van de
improvisatie en de onvoorspelbaarheid wordt beargumenteerd. Receptiehistorisch
gaat S. na hoe deze eerste pogingen tot plot- en idee-vernieuwing in de opkomende
tijdschriften werden opgevangen en verwerkt. Erg boeiend is het verse onderzoek
naar de tweede edities van een aantal teksten waarin de tijdschriftkritiek blijkt te zijn
omgeslagen in tekstwijzigingen die zelden immanent-dramaturgisch uitvallen maar
integendeel ethisch-moreel en burgerlijk-programmatisch zijn.
C. Tindemans

Andreas Wöhrmann, Das Programm der Neuklassik, P. Lang,
Frankfurt/Bern, 1979, 171 pp., sFr. 33.
In de wat gemakkelijk niemandslandperiode genoemde tijd tussen het Duitse
naturalistische en expressionistische drama in (grof tussen 1900 en 1910) valt wat
de literatuurgeschiedenis steevast noemt de poging tot neoklassicisme,
vertegenwoordigd door wat langademige (en terecht vergeten) drama's van auteurs
als P. Ernst, W. von Scholz en S. Lublinski. Met liefde en kundigheid neemt S. deze
auteurs ter hand om ze op hun historische plaats vast te leggen maar de interpretatie
om te buigen. Omdat dit eigenlijk de eerste wat grondige benadering van deze
strekking tot een moderne tragedie is, wordt alles vrij vlug pionierswerk, van aard
om een aantal paragrafen in de literaire overzichten te wijzigen. S. weet aan te tonen
dat dit streven, bij alle megalomane behoefte, vooral als kater van de
sociaal-democratie dient opgevat in een poging, structuuresthetisch naar de tragedie
toe uitgebouwd, weer vertrouwen voor de onvervangbaarheid van het individu te
winnen in grootse ontwerpen. Dat met name P. Ernst daardoor als wegbereider van
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een nazi-dramatiek kon worden opgevat, is verklaarbaar zij het uiteindelijk vals. De
betekenis van de behandelde periode blijft erg relatief, de functie van deze dissertatie
echter valt niet te ontkennen.
C. Tindemans

Konradin Zeller, Pädagogik und Drama. Untersuchungen zur Schulcomödie
Christian Weises, M. Niemeyer, Tübingen, 1980, 285 pp., DM. 82.
C. Weise (1642-1708), rector te Zittau, dramatisch auteur tussen het naar protestantse
hand gezette model van het (eerst Latijnse, daarna Duitse) Jezuïetenschooldrama en
het vroege verlichtingsdrama in, wordt traditioneel door de literatuurgeschiedenis
geprezen om zijn bemiddelingsrol maar weggeduimd om zijn didactische intenties.
S. wil niet zonder meer een literair-esthetische reëvaluatie op gang brengen maar
tracht wel de didactische raamvoorwaarden als structureel voor intentie en compositie
te verantwoorden. Daartoe gebruikt ze de retorische sleutels die de toenmalige basis
van het onderrichtssysteem vormden; uit de admiratio (elementen van het metaspel
voor de leerlingen en de publieksoriëntering binnen de receptie m.a.w.
voorstellingselementaire
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factoren) worden de parameters ‘genoeglijkheid’ en ‘nutswaarde’ verbijzonderd als
dubbele opdracht van tekst en opvoering die de schooltheaterdramaturgie volgens
de wetmatigheden van de klassieke persuasio analyseer- en waardeerbaar maken.
Deze nieuwe benadering, methodisch uitermate consequent volgehouden, verankert
Weise in zijn eigen tijd en milieu, werpt fris licht op de pragmatische functie van de
retoriek en nuanceert de ontwikkeling van de dramatische vorm die zowel de
aansluiting bij als het onderscheid met de verlichtingsdramatiek verklaarbaar maken
en hem voor een zelfstandige plaats en betekenis weten te redden.
C. Tindemans

Film
M. Lagny, M.C. Ropars, P. Sorlin, La Révolution Figurée, Film, Histoire,
Politique, Editions Albatros, Paris, 1979, 220 pp.
Een groep onderzoekers van de Université de Vincennes is sedert een paar jaren
bezig met een groots opgevat project rond de film Oktober van S.M. Eisenstein. In
1976 verscheen het eerste deel van hun studie (Ecriture et Idéologie); het bevatte
twee contradictorische benaderingen van eenzelfde sequens van enkele minuten (de
brugscène). Dit tweede deel (er moeten er zes in het totaal verschijnen!) is iets anders
van opzet. Een eerste hoofdstuk behandelt op boeiende wijze de verschillende
gebruiken van ‘tijd’, wat in een historische film uiteraard van wezenlijk belang is.
Wat gebeurt in deze film met de historische tijd; hoe werkt de filmische tijd (tijden)
daarop in? Een tweede kapittel bespreekt de politieke tendens van de film, en toont
o.m. de nogal afwijkende, autonome discours die Eisenstein in 1927 in staat was te
volgen, tegen het gangbare politieke discours in. Dat dit mogelijk was komt doordat
de film als medium door het regime erg gepousseerd werd, enerzijds, maar door
allerlei economische restricties (nog) onder weinig overheidscontrole stond. Het is
geen gemakkelijke studie geworden, maar historici zowel als filmtheoretici zullen
aan de lectuur wat hebben, want voor het ‘eerst’ worden hier een reeks fundamentele
vragen gesteld i.v.m. de verhouding film en geschiedenis.
Eric de Kuyper

Varia
H. Andriessen, Spiegel der werkelijkheid. Gedachten over een eerbiedige
levenshouding, Uitgeverij Altiora, Averbode z.j. (= 1981), 92 pp.
Eerbied is een thema dat vele variaties toelaat. Ze hebben alle betrekking op de
waardigheid van de dingen en de mensen; op datgene wat dingen en mensen
eerbiedwaardig maakt. In een tiental hoofdstukken heeft dr. H. Andriessen, als docent
verbonden aan de Pastoraal-Psychologische Leergang van de Rijksuniversiteit te
Utrecht en aan de Medische Faculteit te Nijmegen, evenzovele aspecten van de
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eerbied beschreven. Wat een oud en versleten woord leek (‘eerbied’), blijkt nu het
wordt toegepast op actuele situaties en houdingen van mensen een openbarende
kracht. Het boekje, een verdere uitwerking van een artikel in Ons Geestelijk Leven
56 (1979) 124-131, is niets minder dan een juweeltje, een werkje dat naar de diepte
gaat, stil maakt en je confronteert met je eigen werkelijkheid. Een warm aanbevolen
publikatie; in meer dan één betekenis een waar geschenk!
Panc Beentjes

J. Buitkamp, Zo leer je Hebreeuws, Uitgeverij Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1980, 198 pp.
Eén van de obstakels bij het leren van Hebreeuws is dat nagenoeg àlle hedendaagse
grammatica's zijn opgezet volgens een al sedert de late Middeleeuwen gebruikelijk
grondplan. Dit maakt de handboeken niet alleen erg duur, maar ook nodeloos
ingewikkeld. Het is daarom erg verheugend dat er nu eens een praktische spraakkunst
is
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verschenen voor beginners, die zelfstandig of onder begeleiding deze taal willen
leren. Studenten aan wie ik dit boekje liet zien waren direct erg enthousiast en de
meesten van hen bleken in slechts enkele weken alle grondbeginselen van deze toch
vreemde taal onder de knie te hebben.
De enige kritiek van mijn kant richt zich op de titel van het boek. De auteur heeft
zich ten doel gesteld zijn lezers de taal aan te leren zoals die ‘tegenwoordig wordt
geschreven en gesproken’. Het gaat dus in feite om Ivriet, de huidige taal van Israël.
De titel van het boek wekt daarentegen enigszins de indruk dat men
Bijbels-Hebreeuws leert en dat is niet geheel en al het geval. Wel is het zo, dat wie
dit boekje door en door kent zonder noemenswaardige inspanning het Oude Testament
in de grondtaal kan lezen.
Twee uitvoerige woordenlijsten (Nederlands-Hebreeuws en Hebreeuws-Nederlands)
maken het boekje ook geschikt als vakantietolk, al zal men soms misgrijpen. Zo vind
je het woord ‘aardappel’ wil in de Ned.-Hebr. woordenlijst, maar in de Hebr.-Ned.
lijst zul je het vergeefs zoeken.
Soms zijn Hebreeuwse letters niet van rechts naar links, maar in de verkeerde
volgorde gezet; zie bijv. paragraaf 6.2 en ‘vis’ op p. 173. Het lijken mij zetfouten.
Al met al toch een zeer geslaagde en hanteerbare gids.
Panc Beentjes

M. Mayer, Versuche über die Oper, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1981,
239 pp., DM. 10.
Vertrekkend bij ‘Cosi fan Tutte’ (Mozart) en eindigend bij Schönbergs ‘Moses und
Aron’, schetst H. Mayer de geschiedenis van de opera aan de hand van kapittels
gewijd aan de Toverfluit, Fidelio, de Meistersingern, Frau ohne Schatten, e.a., waarin
opmerkelijk de Italiaanse zowel als de Franse opera uit die periode ontbreekt. Nu
wil S. ook geen echt historische benadering geven - elk hoofdstuk is een studie apart,
en is vaak een eerder verschenen essay - en gaat hij hier vooral comparatistisch te
werk. Met name, voornamelijk de literaire motieven die in een gelijke periode
aanwezig zijn worden ter sprake gebracht. De eruditie is groot, maar op een of andere
manier functioneert die hier in deze essays minder goed dan in andere opstellen of
boeken van Mayer. Zowel evenwicht van de verschillende onderdelen als synthese
ontbreken en dat weegt zwaar door op het geheel. Mayers gekend brio speelt hem
hier parten: dit is geen erg goed boek geworden ook al zijn er vanzelfsprekend af en
toe momenten die verraden dat Mayer tot veel betere opstellen in staat is.
E. de Kuyper
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De waarheid is een vals begrip
Nietzsche volgens anderen en zichzelf
Ger Groot
Er is waarschijnlijk nauwelijks een filosoof te vinden die het denken van de
twintigste eeuw zo diepgaand heeft beïnvloed als Friedrich Nietzsche. Een invloed
die overigens niet altijd even positief is geweest; men denke slechts aan de
gretigheid waarmee de Nazi's zijn geschriften hebben aangegrepen om hun
eigen schrale gedachtengoed van een aura van diepzinnigheid en filosofische
legitimiteit te voorzien. In hoeverre Nietzsche zelf voor dit misbruik mede
verantwoordelijk kan worden gesteld (niet uit sympathie voor een fascistische
ideologie, dat zeker niet, maar eerder door een gebrek aan zorgvuldigheid in
zijn formuleringen, die zich voor oppervlakkige annexatie inderdaad zeer goed
lenen), is nog altijd een omstreden vraag.
Op filosofisch gebied is zijn invloed echter onmiskenbaar, vooral na de Tweede
Wereldoorlog. In Duitsland was het Martin Heidegger, in Frankrijk waren het de
filosofen van de structuralistische school die zich diepgaand met Nietzsche
bezighielden en tot in de wortels van hun denken aan hem schatplichtig bleven, vooral
de laatsten. Voor het grotere publiek zou Nietzsche vooralsnog echter relatief
onbekend blijven, overschaduwd, allereerst, door het existentialisme en later, in de
jaren zestig, door de spraakmakende vertegenwoordigers van de Frankfurter Schule.
De grote doorbraak kwam pas in de tweede helft van de jaren zeventig, in het
Nederlands taalgebied duidelijk gemarkeerd door de talrijke Nietzsche-vertalingen
die plotseling op de markt begonnen te verschijnen. Hadden de voorgaande decennia
in dat opzicht weinig méér opgebracht dan een vertaling van Alzo sprak Zarathoestra1,
nu volgden Ecce Homo, de Vrolijke Wetenschap, de Antichrist en Morgenrood elkaar
in hoog tempo op2. Na de dood van de vertaler Pé Hawinkels viel er enige tijd een

1
2

Fr. Nietzche, Alzo sprak Zarathoestra, vert. P. Endt, H. Marsman, Wereldbibliotheek, 13e
druk.
Ecce Homo, 1969 en 1974; De vrolijke wetenschap, 1976; De antichrist, 1977; Morgenrood,
1977. Alle vertaald door Pé Hawinkels en verschenen bij de Arbeiderspers, Amsterdam.
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stilte, die echter in 1979 doorbroken werd met de vertaling van Voorbij goed en
kwaad van de hand van Thomas Graftdijk, die het project voortzette. Kort daarop
volgden Over de genealogie van de moraal en Menselijk al te menselijk3, de twee
laatst verschenen delen tot nu toe. Ook nu weer prettig leesbare, zij het niet geheel
vlekkeloze vertalingen, die vooral de penetrante stijl van Nietzsches geschriften op
wonderbaarlijke wijze in het Nederlands hebben weten te behouden.
Belangrijker nog dan deze vertalingen, die althans een deel van Nietzsches werk
in het Nederlands toegankelijk maken4, is het feit dat inmiddels ook de tekstkritische
uitgave van Nietzsches geschriften gereed is gekomen. Het laatste deel van de
Kritische Gesamtausgabe, die werd verzorgd door Giorgio Colli en Mazzino
Montinari en waarvan het eerste deel al in 1968 uitkwam, was nog maar nauwelijks
verschenen, of de uitgever bracht al een 15-delige pocketeditie op de markt, zónder
de uitvoerige Briefwechsel, maar mét een uitgebreide registerband, waardoor deze
uitgave, die zeker dé standaardeditie van de toekomst zal worden, nu ook binnen
ieders bereik is gekomen5.
Naast deze steeds verder gaande ontsluiting van Nietzsches werk zelf is de
afgelopen tijd ook in het Nederlands taalgebied een stroom van publikaties en
monografieën over Nietzsche, zijn leven, filosofie en ‘visioen’ op gang gekomen.
Zoals bij een filosoof die zich méér dan wie ook bewust a-systematisch en aforistisch
heeft uitgelaten, te verwachten valt, lopen de interpretaties daarbij zeer ver uiteen,
zoals wij aan de hand van drie min of meer recent verschenen Nietzsche-studies
zullen laten zien. Daarna zullen we uitgebreider ingaan op de filosofie van Nietzsche
zelf en trachten aan te geven waarom en in welk opzicht diens denken ook voor onze
tijd nog van centrale betekenis is.

Apocalyptiek
Nietzsches geschriften zijn ongelooflijk complex, en uit vele lagen opgebouwd.
Allereerst is er de laag van de aanval op de klassieke metafysica

3

4
5

Voorbij goed en kwaad, 1979; Over de genealogie van de moraal, 1980; Menselijk al te
menselijk, 1980. Alle vertaald door Thomas Graftdijk en verschenen bij de Arbeiderspers,
Amsterdam.
Ook de uitgeverij Boom heeft in haar reeks Boom-klassiek een Nietzschevertaling
aangekondigd. Deze zal voornamelijk de kortere filosofische geschriften bevatten.
Fr. Nietzsche, Werke, Kritische Gesamtausgabe, verzorgd door Giorgio Colli en Mazzino
Montinari, Walter de Gruyter, Berlijn 1968-1980. De paperback-editie verscheen in 1980
bij De Gruyter-DTV en kost DM. 298.
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met haar waarheidsbegrip, logica en verdubbelde werkelijkheid. Parallel daaraan
vinden we een aanval op de bestaande moraal, haar verwerping van het sterke ten
gunste van het zwakke, en heel het complex van de christelijke leer van nederigheid
en naastenliefde. En dan, na deze kritiek, zijn er de verschillende lagen van het zoeken
naar een nieuw antwoord, een nieuwe filosofie waarmee de mensheid zou kunnen
leven. Het is hier dat de begrippen van Uebermensch en Wil tot Macht hun intrede
doen, evenals dat van de Eeuwige Terugkeer (ook al vinden deze in de kritische laag
wel reeds hun voorbereiding). Elders weer spreekt Nietzsche van een
‘artiestenmetafysica’ en een primaat van de esthetica boven de metafysiek. Hoe is
dit geheel van deels methodische, deels mythische denkbeelden en gedachtenflarden
tot een eenheid te brengen en als samenhangende filosofie te verstaan?
Het is de vraag of Nietzsches gedachtengoed wel als eenheid verstaan kàn worden.
Was zijn steeds duidelijker keuze voor de aforistiek alleen maar een uitwendige
stijlkwestie, of misschien veeleer een vingerwijzing naar de onmogelijkheid datgene
wat hij te zeggen had in de vorm van een klassiek, systematisch en afgerond betoog
tot uitdrukking te brengen? Een onmogelijkheid: omdat het de rationale van het
filosofische discours zélf vernietigde, en misschien ook omdat Nietzsches denkbeelden
nooit een werkelijke eenheid gevormd hebben, maar eerder begrepen moeten worden
als korte, felle erupties van een strijd tussen half-blinde krachten die nooit definitief
is beslecht.
Desondanks heeft men in de gangbare Nietzsche-interpretaties vrijwel altijd naar
zo'n eenheid gezocht, waarbij men zich gewoonlijk baseerde op de denkfiguren die
in de Zarathoestra worden ontwikkeld: de Uebermensch, de Eeuwige Terugkeer,
aangevuld met het van iets later datum stammend concept van de Wil tot Macht. Het
zijn studies die zich vooral betrekken op de opbouwende, de ‘mythische’ Nietzsche,
die in veel gevallen dan ook als verkondiger, profeet of zelfs als godsdienststichter
wordt gezien.
Een duidelijk voorbeeld hiervan vinden we in het Nietzsche-boek van A. Vloemans,
een al wat oudere studie die nu opnieuw is uitgegeven6. Nietzsche wordt
geïdentificeerd met zijn Zarathoestra-figuur en gekarakteriseerd als ‘wegwijzer,
heilsbereider en profeet’ (p. 19) van de Uebermensch, de held die het lijden en het
weten van de eeuwige terugkeer

6

A. Vloemans, Nietzsche, Kruseman, Den Haag, 19803, 157 pp.
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daarvan blijmoedig op zich neemt, de trotse, verachtende verpersoonlijking van de
Wil tot Macht. Zoals zovele auteurs die de weg van deze Nietzsche-interpretatie zijn
opgegaan, ziet ook Vloemans zich echter geconfronteerd met het probleem zijn
bewondering voor de figuur van Nietzsche in overeenstemming te brengen met de
aanzienlijke reserves die hij koestert ten aanzien van diens, aldus gekarakteriseerde,
levensleer. Daarbij kiest hij vooreen psychologiserende oplossing: Nietzsche wordt
getekend als een, ondanks alle innerlijke kracht en grootheid, wat beklagenswaardige
figuur, die lijdt aan een diepe onzekerheid en uiteindelijk in zijn waanzin slachtoffer
wordt van het denkgeweld dat hij zelf heeft ontketend (p. 78).
Aanzienlijk fantastischer is de interpretatie die F. de Graaff in zijn Nietzsche-studie
ontwikkelt7. Voor hem is Nietzsche eveneens een profeet, maar niet van de trotse
Uebermensch die God verworpen heeft, zoals bij Vloemans. Zeker, Nietzsche keert
zich tegen het christendom en zijn dode God, maar, zo wil de Graaff, om opnieuw
in het krijt te treden voor de ware God van het Oude Testament, die ook de God van
Jezus Christus was. Nietzsche als de voorbereider van het messiasvisioen, een nieuwe
Johannes de Doper of zelfs Jezusfiguur - het is een ongekend stoutmoedige en
consequent theologische interpretatie, die met verve wordt verdedigd, met alle
geoorloofde (Nietzsche laat zich inderdaad soms lovend uit over het Oude Testament
of de figuur van Jezus Christus) en ongeoorloofde middelen, vooral het ongelimiteerd
gebruik van exegetische handigheden, waardoor Nietzsches bekende dictum ‘Dionysus
tegen de gekruisigde’ zelfs als ‘Dionysus één met de gekruisigde’ geïnterpreteerd
kan worden (p. 117). Als exegetische virtuositeit een niet onverdienstelijke prestatie,
maar men kan zich toch niet aan de indruk onttrekken dat het denken van Nietzsche
in verregaande mate ondergeschikt is gemaakt aan de chiliastische fantasieën van de
heer de Graaff zelf.

Nuchterheid
Van geheel ander kaliber is het boek Kerngedachten van Friedrich Nietzsche van
Roland Duhamel, waarin de fundamentele betekenis van diens filosofie in geheel
andere richting wordt gezocht8. Niet de ‘mythische’

7
8

Dr. F. de Graaff, Nietzsche, Voorhoeve, Den Haag, 1979, 316 pp., fl 49,90.
R. Duhamel, Kerngedachten van Friedrich Nietzsche, De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen/Amsterdam, 1979, 176 pp., BF. 395.
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Nietzsche staat hier centraal, maar de criticus, de omverwerper van alle waarheden
en waarden die de metafysische traditie tot dan toe hadden gekenmerkt. En dat
betekent niets minder dan een aanval op het centrale begrip ‘waarheid’ zelf. ‘De
waarheid als schijn te ontmaskeren en de schijn tot eigenlijk hoogste waarheid te
verheffen en te doen aanvaarden, daarin zag Nietzsche zijn historische taak’, zegt
Duhamel (p. 9), en wij zijn geneigd hem daarin volmondig bij te vallen.
Consequent werkt Duhamel deze thematiek, die met recht de kerngedachte van
Nietzsche genoemd mag worden, verder uit aan de hand van diens kritiek op de taal
en de schijnwereld die deze voortbrengt en als ware wereld (als zijnswereld) poneert,
de rehabilitatie van het Worden als (onveilige) grondslag van de wereld en de
‘dialectiek van het nihilisme’, die tenslotte als ‘artiestenmetafysica’ positief
geformuleerd wordt. Bij Duhamel zijn nauwelijks mythische categorieën te vinden;
waar ze nog wél ter sprake komen, worden ze consequent en duidelijk geïnterpreteerd
als instanties binnen dit kentheoretisch-metafysisch perspectief, dat tot aan het einde
toe nuchter en verhelderend blijft (al gaat de suggestie dat Nietzsche een voorloper
van de moderne mathematische esthetica zou zijn geweest, misschien wat ver).
Naast deze drie Nietzsche-interpretaties bestaan er uiteraard nog talloze andere.
Heideggers receptie is in het geheel niet aan de orde gekomen, evenmin als die van
Gilles Deleuze en andere hedendaagse Franse denkers (ook al zijn er in het boek van
Duhamel wel enige sporen van Deleuzes interpretatie terug te vinden; genoemd wordt
hij echter nergens). Om een uitputtende behandeling ging het ons hier ook niet, eerder
om een beknopte aanduiding van de bonte verscheidenheid aan (zinnige en onzinnige)
Nietzsche-interpretaties, zoals die o.a. in recente Nederlandse publikaties kunnen
worden aangetroffen. Mét Duhamel zijn wij van mening dat de betekenis van
Nietzsches denken voor de huidige tijd vooral gezocht moet worden in zijn kritiek
op het traditionele waarheidsbegrip. Welke vorm deze kritiek precies aannam, langs
welke lijnen zij verliep en wat daarvan de implicaties waren, zal aan de orde komen
in het tweede deel van dit artikel, waarin we ons direct op de geschriften van Nietzsche
zelf zullen oriënteren.

Een reconstructie
Wanneer we hier de grondlijnen van Nietzsches filosofie trachten na te trekken, doen
we dat niet volgens een biografische of chronologische orde. De fundamentele
inzichten en aanduidingen daarvan liggen over
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heel Nietzsches oeuvre verspreid en komen slechts zelden thematisch aan de orde.
Wat hieronder volgt is dan ook veeleer een reconstructie van de denkbeelden die aan
Nietzsches filosoferen richting gaven, maar vrijwel steeds op de achtergrond bleven.
We gaan daarbij te werk volgens een indeling in fasen, die evenmin chronologisch
moet worden verstaan, maar dient om de interne logica (of liever consequentie) van
de gedachtengang duidelijk te maken. We bewegen ons daarbij vrijelijk door het
oeuvre heen, waarbij we ons vooral op de meer ‘kritische’ geschriften baseren9. Zoals
elk denken berust ook de filosofie van Nietzsche op een oorspronkelijk inzicht,
waarachter niet meer terug te vragen valt. Het is een a-priori, dat zich voor de denker
zelf meestal als een plotseling oplichten van de waarheid, als een openbaring voordoet
en vervolgens in zijn denken de rol van axioma vervult. Voor Nietzsche lag dat
oorspronkelijk inzicht in het wordings-karakter van heel de werkelijkheid. Alles in
de werkelijkheid, zo denkt Nietzsche de presocratische filosoof Herakleitos na, is
beweging, verandering, is rusteloos stromen en transformatie. De werkelijkheid is
als een patroon van kleuren dat steeds verandert, vlekken die in elkaar overgaan en
nooit duidelijk zijn af te bakenen of te isoleren, want op het moment dat je ernaar
grijpt zijn ze al weer anders, vervloeid in het geheel van steeds wisselende vormen
en patronen.
Het is moeilijk deze grondintuïtie helder aan te duiden; ze onttrekt zich juist bij
uitstek aan formulering in de taal, zoals we nog zullen zien. Men moet zich de wereld
voorstellen zonder daarop categorieën toe te passen, zonder de objecten namen te
geven of te classificeren. Wat blijft er dan over? Een neutraal en zinloos geheel van
verandering; niet van zelfstandige objecten, want evenmin als de kleurvlekken van
hierboven zouden we afzonderlijke objecten kunnen onderscheiden. Het is een zinloos
geheel, want evenmin als er classificatie is, kan er betekenis zijn. Iets kan alleen
betekenis hebben ten opzichte van iets anders, maar er is geen duidelijk te
onderscheiden iets. De enige relatie die valt aan te wijzen, is er een van lineair ontstaan
en vergaan, zonder doel of oorsprong. Er is niets, er voltrekt zich alleen een
transformatieproces dat alles omvat en waarin alles oplost.
Dat het ons hier zo moeilijk valt dit inzicht te verwoorden en duidelijk te maken
is niet verwonderlijk. Het denken (dat altijd een denken in categorieën is) en de taal
(waarin men zich altijd van begrippen bedient) vormen

9

Voornamelijk Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinn, Die Fröhliche
Wissenschaft, Jenseits von Gut und Böse en de Nachlass.
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precies de tegenpool van deze eeuwig vloeiende, nooit eenduidig aan te vatten
werkelijkheid. Er bestaat, zegt Nietzsche, een tegenspraak tussen het absoluut
vloeiende en het kennen. De taal, en daarmee het denken, fixeert, ze deelt de wereld
in objecten in. Over de werkelijkheid wordt in het spreken en het gearticuleerde
denken een raster gelegd, een coördinatenstelsel. Het vloeiende wordt in hokjes
gevangen; wat onverdeeld was en ononderscheiden, wordt nu kunstmatig op lijntjes
gebracht. ‘In het begin was alles samen; toen kwam het verstand en schiep orde’,
zegt Nietzsche. De werkelijkheid wordt in het keurslijf van de taal geperst om haar
hanteerbaar te maken. De taal selecteert en legt verbanden; ze maakt de wereld
letterlijk be-grijpelijk: voor het begrip én voor het handelen te vatten. Maar een
stromende werkelijkheid laat zich niet vangen. Ze glipt tussen de mazen van de
coördinatensystemen van taal en denken en tussen de tralies van de grammatica door.
Heel duidelijk formuleert Nietzsche dat in de Nachlass: ‘Ons intellect is niet op het
begrijpen van het Worden ingericht; het probeert de algemene starheid aan te tonen,
omdat het uit beelden is ontstaan. Alle filosofen hebben het doel gehad het bewijs
te leveren van de eeuwige standvastigheid, omdat het intellect daarin zijn eigen vorm
en werking voelt’.
Deze machtsgreep is echter geen willekeurige. Er is geen keuze; hoe
tragisch-afhankelijk de mens in zijn bestaan is van deze bedriegelijke grammatica,
zullen we verderop nog zien. Nu gaat het er allereerst om te zien dat er van een
tegenspraak tussen denken (taal) en werkelijkheid sprake is. Door Nietzsche fraai
geformuleerd in de paradoxale uitspraak: ‘Gesteld dat alles Worden is, dan is kennis
alleen maar mogelijk op grond van het geloof aan het Zijn’. Alleen waar de wordende
werkelijkheid ‘bevroren’ is tot een verstard geheel, dat niet meer stroomt, maar is,
en waarin dientengevolge duidelijk omschreven en afgebakende objecten te
onderscheiden zijn, heeft het denken houvast en kan het daadwerkelijk een aanvang
nemen.

Illusie als noodzaak
Het denken baseert zich op een schijnwereld, een drogbeeld dat het zelf heeft
voortgebracht en dat voortaan voor de ware wereld wordt aangezien. ‘De waarheid
van het denken is een illusie, waarvan men het illusoire karakter vergeten is’, zegt
Nietzsche. De taal, de logica en later ook de wetenschap brengen zo een eigen
universum voort, een ‘tweede wereld’, die als een net boven de werkelijkheid van
het eeuwige veranderen en dooreenvloeien wordt gespannen. Het is een wereld met
een vastliggende
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structuur, overzichtelijk en vrij van verandering en wordt door Nietzsche meestal
aangeduid met de termen ‘leugen’, ‘vergissing’ e.d. Maar in het gewone denken gaat
ze door voor de ‘ware’ wereld, want dit is de wereld waarop het denken vat heeft en
waarin de logica haar plaats en toepassing vindt. Het is deze kunstmatige wereld die
haar voltooiing vindt in alle metafysische stelsels, van Plato tot en met Hegel. De
‘ziekte der woorden’ is zo diep ingekankerd, dat zuiver verbale en logische
schijnconstructies (nog vluchtiger dan het misleide denken van alledag) tot hoogste
waarheid worden uitgeroepen. Het is de apotheose van het zelfbedrog.
Deze denkwijze, die we de metafysische denkwijze zullen noemen, moet echter
vroeg of laat vanzelf haar eigen ondergang teweegbrengen. Een denken immers dat
zich uitsluitend in een waanwereld ophoudt, moet ooit tot de ontdekking komen dat
het op drijfzand is gebouwd en letterlijk nergens over gaat. Nietzsche is het erom te
doen, dit moment te verhaasten, twijfel te zaaien aan het dogmatische westerse denken
door dit aan zijn wortels aan te vallen. Een wanneer de eerste twijfel eenmaal is
binnengedrongen, loopt de wereld van de metafysica als een luchtballon leeg: een
vacuüm ontstaat.
De innerlijke tendens van het metafysische denken tot zelfvernietiging is het
nihilisme dat Nietzsche overal in de westerse wereld ontwaart. Nihilisme: want het
westers denken is op niets gebaseerd. Maar ook nihilisme, omdat de steriele
denkconstructies van wetenschap en metafysische filosofie vreemd, zelfs vijandig
zijn aan de eigenlijke, de ware wereld die daaronder ligt: de wereld van het leven,
de impulsen en, mits men voorzichtig met deze term omspringt, de Wil tot Macht.
Na de fase van inzicht in het wordings-karakter van de werkelijkheid gaat het er
in deze ‘tweede’ fase om, de metafysische denkwijze als illusie en leugen te
ontmaskeren. Twee fasen die elkaar impliceren en vooral tot doel hebben de
oorspronkelijke eenheid van de wereld opnieuw te benadrukken. Een eenheid die in
de verrukking van de ‘romantische’metafysica over haar eigen drogbeelden zozeer
vergeten was, dat alleen de meest radicale kritiek deze weer present kan stellen. Het
vernietigend optreden van Nietzsche tegen alles wat deze ‘leugen’ van de verdubbelde
wereld mogelijk maakt, moet dan ook uitdrukkelijk in dit perspectief worden verstaan.
Pas als deze eerste twee fasen zijn voltooid en de illegitimiteit van elk
(‘metafysisch’) denken onontkoombaar is vastgesteld, kan de beslissende wending
naar de volgende fase worden gemaakt: de constatering dat de mens niet anders met
de wereld om kan gaan dan juist in de vervorming daarvan. De fixatie en de schijn
zijn voorwaarden voor het menselijk
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bestaan en, zoals we gezien hebben, precies de eigenlijke grond van de ‘verdubbeling’
van de wereld. Want, zegt Nietzsche, stel je de mens eens voor ‘die ertoe veroordeeld
zou zijn overal een Worden te zien; zo iemand gelooft niet meer aan zijn eigen zijn,
gelooft niet meer aan zichzelf, ziet alles in bewegende punten uiteenvloeien en verliest
zichzelf in deze stroom van Wording’.
Het is dus niet de vervorming, de fixatie van de wereld, zelf die Nietzsche in het
metafysische denken aanvalt, ook al heeft het daar, om didactische redenen,
aanvankelijk wel de schijn van. De negatie van het worden en de fixatie van de
eeuwig vloeiende beweging, zodat er een vaste, begrijpbare wereld ontstaat, is
noodzakelijk voor het leven. Pas op grond van deze negatie, deze Irrtum, is de wereld
‘betekenisvol, diep, prachtig, draagt ze geluk en ongeluk in haar schoot’ en kan er
iets ‘werkelijk menselijks’ ontstaan.
Nietzsche zoekt niet een denken dat zelf tot in de wortels vloeiend is, want zo'n
denken zou zich nooit kunnen articuleren. Hij zoekt een denken dat zich bewust is
van het geweld dat het de werkelijkheid aandoet, aan moet doen terwille van de
mogelijkheid tot leven. Het subject, dat in werkelijkheid een vloeiend conglomeraat
van driften is, moet zich substantiveren om in de machtsstrijd met de omgeving
staande te kunnen blijven. Nietzsche erkent dus de noodzaak van de fixatie, maar
alléén in zoverre deze voor het leven noodzakelijk is. De kritiek vangt aan dààr waar
de metafysische drift zijn grenzen overschrijdt, waar deze vergeet dat zij slechts op
drijfzand en schijn is gebouwd en de pretentie van ‘waarheid’ gaat koesteren. Dààr
wordt de metafysica tot leugen in de volle zin van het woord, waar ze haar schamele
afkomst vergeet en zichzelf verheft tot aeterna veritas, eeuwige waarheid.

Een ‘vrolijke wetenschap’
De illusie is een eeuwig fenomeen, waaraan men nooit ontsnapt. Het kan er dus, voor
Nietzsche, niet om gaan deze illusie te bestrijden in naam van een andere waarheid.
Integendeel, wanneer men eenmaal inzicht heeft gekregen in het hachelijke,
ongefundeerde karakter van het denken zelf, is de enige legitieme keuze die men
nog kan maken, deze bewust te aanvaarden: ‘Men moet zelfs de illusie willen - daarin
ligt het tragische’.
Tragisch, want dat betekent een radicale demystificatie van ons eigen denken en
bestaan en de afbraak van heel wat hoge zuilen waarop wij onszelf hebben geplaatst.
Het vergeten van het ongefundeerd karakter van ons denken is immers niet zonder
reden. Het denken van het eeuwige
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worden van de wereld is, zoals we al gezien hebben, een onthutsende en bedreigende
zaak. Men ziet de wereld in haar werkelijkheid, maar daarin verliest men zich ook,
opgaande in de indifferente stroom van verandering. Daarom slaat het intellect, uit
lijfsbehoud, een breuk in deze wereld, en trekt het zich veilig op zichzelf terug. Het
stelt zich absoluut, omdat het zijn eigen eindigheid niet durft te denken; omdat het
slechts moed heeft te bestaan in een wereld waarin het zelf eeuwig is.
Nietzsche wil een heroïscher houding. Hij wil een mens die weliswaar nog steeds
gedwongen is ‘vals’ te denken, maar die dat weet en zich daarvan bewust blijft, en
zodoende de eenheid van al het bestaande vasthoudt. Deze mens aanvaardt de wereld
en haar onzekerheid zoals zij is; hij aanvaardt zelfs zijn eigen ondergang, omdat die
nu eenmaal tot het rad van het Worden behoort. En hij aanvaardt deze tragische
situatie lachend en vreugdevol. Het is de dionysische houding die voortkomt uit het
beamen van en verlangen naar ‘vernietiging, naar verandering, naar het nieuwe, naar
de toekomst, naar het worden’, en staat in radicale tegenstelling tot het, uit
levensarmoede voortkomende, ideaal van de romantiek en het 19e-eeuwse pessimisme:
‘het verlangen naar starmaken, vereeuwigen, naar Zijn’.
Daarmee is de laatste fase van het ‘therapeutisch’ proces voltrokken. Is dit de
Uebermensch die Nietzsche voor ogen stond? Ontdaan van alle, op haar beurt weer
hoogst romantische, retoriek die Nietzsche rond deze persoon geweven heeft, lijkt
het daar wel op neer te komen. Dit is de mens die bewust leeft met zijn noodzakelijke
illusies en die, om het illusoire karakter daarvan niet te vergeten, speelt met alle
waarheden; die waarheid schept en vernietigt en weet dat er geen verschil is tussen
‘zijn’ en ‘schijn’.
Nietzsche zoekt naar een denken dat de overgeleverde categorieën van de westerse
metafysica overstijgt en vernietigt, om te komen tot dit inzicht waarin er geen
waarheid meer bestaat en alles vloeit. Maar hij voert die guerrilla van binnen uit. Hij
maakt zich afwisselend sterk voor de afzonderlijke polen van dit denken, om
uiteindelijk heel het metafysisch bouwsel aan interne spanningen ten onder te doen
gaan en plaats te maken voor een wereldconceptie waarin het worden als
gerechtvaardigd verschijnt. De waarheid is menselijk maaksel, dat staat inmiddels
vast. Maar het oude denken is taai. Het lijkt erop dat Nietzsche zichzelf vermaant,
wanneer hij schrijft: ‘Wat is dat voor een clown, die zou menen dat het voldoende
is op de oorsprong en nevelsluier van deze waan te wijzen, om de als essentieel
geldende wereld, de zogenaamde “werkelijkheid” te vernietigen! Alleen scheppend
kunnen wij vernietigen’.
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De schepping van een nieuwe filosofie op de fundamenten van deze verwoesting is
noodzakelijk om de eeuwige drift tot ‘metafysisch’ denken blijvend weerstand te
kunnen bieden. Dat is de functie van Nietzsches leer van de Eeuwige Terugkeer: een
denken in circulariteit komt wellicht nog het dichtst in de buurt van de eeuwige
realiteit van het worden. Wij laten deze ‘nieuwe metafysica’ (die veeleer een parodie
op de metafysica is) hier voor wat ze is. Sterker nog dan al hetgeen tot nu toe is
gezegd, is ze vatbaar voor de vraag hoe het, wanneer alle waarheid wordt ontkend,
dan wel staat met de waarheid van hetgeen Nietzsche zélf proclameert. Ook hier,
ook in al het voorgaande, is immers ongemerkt sprake van een bevestiging: ‘zo is
het’, een waarheid die zichzelf absoluut wil.
Nietzsche was zichzelf daarvan ook zeer wel bewust. In de tragische keuze tussen
een spreken waarin hij zijn eigen inzichten steeds weer half verraden zou, en een
definitief zwijgen, koos hij voor het eerste. Omdat de mens die zich van zijn eigen
‘vals’ spreken bewust is, dit ook blijmoedig op zich neemt, juist omdat hij daarin
tegelijk ontkent wat hij beweert. Als er dan toch gesproken moet worden, dàn bewust
in een spel van scheppen en vernietigen; een spel, een lichtheid die Nietzsche vooral
in de kunst verwerkelijkt zag. Méér dan in de pathetische Uebermensch-dromen en
de onbezonnen lof op een schendende Wil tot Macht, vindt Nietzsches filosofie hier,
in deze ‘artiestenmetafysica’, zoals ook Duhamel terecht zegt, zijn werkelijke
voltooiing. De filosoof wordt opnieuw, zoals ooit de Grieken, ‘oppervlakkig - uit
diepte!’; de filosofie een lichtvoetige kunst, een ‘vrolijke wetenschap’.
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Rock against Religion
Jan Koenot
‘Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum’ (Nietzsche)
De jeugd leeft in een klankcultuur. Ze kan niet buiten muziek. Dagelijks worden
tussen de schoolbanken duizenden plaatjes omgewisseld. Vanwaar die fascinatie?
In enkele voorlopige overwegingen willen we hier naar een mogelijke verklaring
zoeken.
Altijd, in elke menselijke samenleving, heeft muziek een belangrijke rol gespeeld.
Is de homo faber en de homo oeconomicus, zelfs de homo ludens niet in de eerste
plaats een homo musicus? ‘Wer die Musik sich erkiest, hat ein himmlisch Gut
bekommen’ (Mörike). Maar muziek verandert met veranderende tijden en
beschavingen. Mensen maken nu andere muziek dan in vroegere eeuwen. Maar maakt
die andere muziek de mens zelf dan ook niet anders? Heeft rock de westerse jeugd
veranderd?
Rock is toch vooral een genre dat ‘jeugdige en onrijpe personen’ aanspreekt! (Van
Dale, 10e druk, bij pop). Mede door haar eigen muziek heeft de jeugd zich sinds de
jaren vijftig als een aparte sociale klasse opgesteld. Doch wat de jeugd als dusdanig
typeert, is misschien niet zozeer dat zij andere dingen denkt of verlangt dan wat
volwassenen denken en verlangen, maar eerder dat zij ongecomplexeerd tot het
uiterste drijft wat reeds bij de oudere generatie leeft. Zou dan niet kunnen blijken
dat rock geen uitvinding is van enkele geniale of ‘onrijpe’ personen, maar wel de
radicale expressie van een tijdsgeest die diep in het verleden wortelt?
Wij geloven niet dat het expansionisme van de kapitalistische industrie bij de jeugd
een kunstmatige behoefte aan muziek heeft aangekweekt om aldus voor haar
produkten in telkens nieuwe en verbeterde uitgaven een dankbare markt te vinden.
De enorme research op gebied van opnameapparatuur en klankweergave lijkt eerder
een antwoord van het technisch vermogen van vandaag te zijn op de muzikale
grondtoon die de moderne cultuur doorkruist. Dan zou rock niet los staan van de
algemene trend naar muzikaliteit die zich in alle domeinen van de hedendaagse
cultuur manifesteert. En deze trend kan men beschouwen als de uitdrukking van een
zeer verspreide, maar vaak onuitgesproken levensbeschouwing die wij de metafysica
van de Beweging zullen noemen.
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Born to run: de metafysica van de Beweging
Een van de opvallende kenmerken van de moderne cultuur is wellicht haar trend naar
muzikaliteit. Zowel in de literaire als in de plastische kunsten stelt men dit vast.
Ritme en klank van woorden, vormen en kleuren worden belangrijker dan hun
referentiële betekenis. Het teken fungeert niet louter als linguïstische of plastische
betekenaar die een specifiek betekende uitdrukt. De waarde van het teken ligt in zijn
muzikale eigenschappen, ‘muziek’ is de betekenis van het taalteken of van het
plastische beeld. In de poëzie wordt dit duidelijk vanaf de tweede helft van de 19e
eeuw. Bij Gezelle bv. zijn gedichten ook altijd gezangen. ‘De la musique avant toute
chose...’, dicht Verlaine. Deze trend zet zich door in de hedendaagse experimentele
roman (Ivo Michiels, Claude van de Berge, Het Weekdier van Bernard Kemp...). In
de schilderkunst ziet men een soortgelijke ontwikkeling. Vooral de abstracte schilders
hebben het muzikaal karakter van hun werk beklemtoond. Zij noemen hun doeken
composities. Mondriaan heeft een onafgewerkt stuk achtergelaten dat ‘Victory
Boogie-Woogie’ heet. Kandinsky heeft zich ook theoretisch beziggehouden met de
muzikaliteit van de schilderkunst.
In zijn essay Über das Geistige in der Kunst (1911) onderscheidt Kandinsky in
de werkelijkheid twee dimensies: het materiële of de uitwendige gestalte van de
dingen, en het geestelijke als een inwendige, stuwende kracht die hij innerlijke trilling
of klank noemt. De geestelijke klanken die zowel het inwendige leven van de mens
als de binnenkant van de stoffelijke dingen uitmaken, streven volgens een inherente
noodzakelijkheid naar veruitwendiging. Omdat de ziel van de mens met de verborgen
krachten van de kosmos verbonden is, wordt de mens in zijn ziel door de openbaring
van de geestelijke muziek die in het universum zit, beroerd en bewogen. De menselijke
ziel trilt mee met de innerlijke klank der dingen. Terwijl een naturalistisch ingestelde
kunst niets meer doet dan de oppervlakte van de materie fotografisch af te beelden,
overwint het abstracte schilderij het banale materialisme door de inwendige trillingen
of de geestelijke muziek te voorschijn te laten treden. Doch wat is uiteindelijk materie?
Wat is geest? Kandinsky heeft met deze vraag geworsteld. In tegenstelling tot Hegel
leeft hij in een tijdperk dat getekend wordt door de verworvenheden van de moderne
fysica, met name op het gebied van de elektriciteit. Zou Hegel na Oswald en Plank
en later Einstein nog mogelijk zijn? Dat men de materie niet langer als ruwe grondstof
mag beschouwen en dat ook atomen geen betrouwbare, onsplitsbare, onbreekbare
deeltjes
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zijn, dat heeft Kandinsky begrepen en daar schrikt hij van: ‘Das Zerfallen des Atoms
war in meiner Seele dem Zerfall der ganzen Welt gleich. Plötzlich fielen die dicksten
Mauern. Alles wurde unsicher, wackelig und weich. Ich hätte mich nicht gewundert,
wenn ein Stein vor mir in der Luft geschmolzen und unsichtbar geworden wäre’1.
Binnen de ogenschijnlijk onbewogen contouren van de materiële voorwerpen
krioelt het van een onzichtbaar maar krachtig leven. Elektriciteit is beweging van
elektronen en die beweging bezielt de hele werkelijkheid. De conclusie ligt voor de
hand: wat Kandinsky inwendige trilling of klank noemt, heeft alles te maken met die
elektrische beweging die de binnenkant van de werkelijkheid doorstroomt. Het
idealisme van Kandinsky wordt een theorie van de bezielde materie, een metafysica
van de Beweging of metafysica van de muziek. De mens, die leeft in het inwendig
bewogen universum, wordt meegetrokken in de stroom die het heelal op een
‘mystischnotwendige’ wijze voortstuwt. Als een ‘Element des Weltalls’ is hij ‘zu
ständiger, vielleicht ewiger Bewegung geschaffen’.
Dit laatste citaat vat Kandinsky's wereld- en mensbeeld samen en drukt de
kerngedachte uit van wat wij hier de metafysica van de Beweging noemen. Het is
een levensbeschouwing die heden gemeengoed is geworden. Volgens de Franse
wijsgeer E. Martineau beleven onze tijdgenoten de werkelijkheid als ‘un avoir-lieu
pur’, ‘menszijn’ betekent dat er iets gebeurt: ‘l'homme, c'est que quelque chose a eu
lieu’2. En er gebeurt iets wanneer iets beweegt. De westerse filosofie heeft sinds
Hegel in het fenomeen van het worden en van de tijd een belangrijk ontologisch
gebeuren onderkend. Denken we maar aan Heidegger, Bergson, Teilhard en Chardin,
het process-denken. Waar echter deze filosofen, elk op eigen wijze, nog een plaats
inruimen voor een zijnsprincipe dat het worden overstijgt, bestaat er in de hedendaagse
tijdsgeest een sterke tendens om het worden van elk transcendent principe te ontdoen.
Op zijn minst kan gezegd worden dat de vraag naar zo'n principe zowel in de
wetenschappen als in het alledaagse bewustzijn wordt verdrongen. ‘Le mouvement
est, voilà tout’, leest men reeds bij Proudhon. Achter de schermen is er niets, huppel
gewoon mee met de universele Beweging. Mensen zijn geschapen voor de Beweging,
beweerde Kandinsky. ‘Born tu run’ zingt Bruce Springsteen.

1
2

Kandinsky in Rückblicke, geciteerd door Max Bill in zijn inleiding op Über das Geistige in
der Kunst, Benteli Verlag, Bern, 10. Auflage, z.j., p. 12.
In een lezing voor de Facultés Universitaires Saint-Louis, Brussel, Introduction à la
phénoménologie négative, 10 dec. 1980.
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Als de mens geboren is om te hollen, dan zal hij pas gelukkig zijn als hij het gevoel
krijgt dat hij aan het hollen is, het gevoel dat er iets gebeurt en dat hij daaraan
participeert. Precies dat is één van de bedoelingen van een rock-concert. Rock is als
de tastbare ruchtbaarheid van het alomvattende levensgebeuren en geeft je de haast
opdringerige ervaring dat er inderdaad iets gebeurt: ‘What we want to do is to create
a real emotional experience for an audience; to send them away with the feeling that
something has happenend’3. Wàt er gebeurt en waarom, is daarbij van minder belang:
‘Because something is happening. But you don't know what it is. Do you, Mister
Jones’? (Bob Dylan). De naam die deze muziek zich gegeven heeft, ‘rock-'n-roll’,
spreekt op zichzelf al boekdelen: wiegen, schommelen, schudden, schokken - The
Rolling Stones.
Als dit de wijze is waarop de metafysica van de Beweging zich aan de oppervlakte
van de hedendaagse cultuur manifesteert, wil dat nog niet zeggen dat die metafysica
van de Beweging iets volkomen nieuws is. We zouden bijvoorbeeld aan de
voor-socratische levensvisie kunnen denken, waarnaar R. Garaudy verwijst in zijn
boek over de hedendaagse dans: ‘Mouvement et rythme, telle est la vision de l'ordre
cosmique exprimée à l'aube de la pensée grecque, au VIe siècle avant notre ère, par
Héraclite...4. Met deze Heraclitus voelde Nietzsche zich verwant. Het schouwen van
de werkelijkheid als een eindeloos proces van verschijnen en vergaan vindt zijn
neerslag in de theorie van de Eeuwige Wederkeer. Het eeuwige worden, dat alles
omvat en zelf niet in een transcendent zijnsprincipe is gegrond, is als een eindeloze
herbevestiging van zijn eigen worden, het is een absoluut in zich gesloten, zelfvoldaan,
‘cyclisch’ worden: een draaiend wiel, dat per definitie - alle mogelijke verplaatsingen
ten spijt - nooit zichzelf ontgroeit. Uitdrukkingen als ‘cyclische tijd’ en ‘eeuwige
wederkeer’ of beelden als ‘het eeuwig wentelende rad’ zijn misschien minder
chronologisch of kosmologisch dan veeleer ontologisch te duiden. Nietzsches
pasgeboren Übermensch die de eeuwige Beweging van de kosmos beaamt, wordt
zelf beschreven als een beweging, als een rad dat uit zichzelf rolt, d.w.z. onherleidbaar
is tot een transcendente macht. Weer eens: de mens is er gewoonweg als Beweging!
‘Onschuld is het kind en vergeten, een nieuw beginnen, een spel, een uit zichzelf
rollend rad, een eerste beweging, een heilig Ja-zeggen...’5.

3

4
5

‘Big Brother and The Holding Company’. Deze en andere uitspraken van rockartiesten zijn
ontleend aan J. Marks en L. Eastman, Rock and other four letter Words. Music of the electric
generation, Bantam Books, New York, 1968.
R. Garaudy, Danser sa vie, Le Seuil, Paris, 1973, p. 26.
Zarathoestra (deel 1, Van de drie gedaantewisselingen).
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Het wiel wordt dan a.h.w. hét symbool van onze tijd:
‘People asking questions lost in confusion.
Well I tell them there's no problem, only solutions...
I'm just sitting here watching the wheels to go round and round.
I really love to watch them roll...’
(John Lennon, Double Fantasy, 1980)

Rock is meer dan zomaar muziek, het is muziek die alles omvat. Elektrische
instrumenten, aangesloten op dure versterkers en luidsprekers, de stem en gebaren
van de zangers, kleding en decor, psychedelische lichteffecten en het circusachtige
gebruik van pyrotechnische en andere foefjes maken van een rock-concert een
happening waar ‘iets’ gebeurt en waar meteen ook alles is gebeurd. Want iets anders
dan Gebeuren is er niet. Zo'n happening, waarvan de Britse Pink Floyd niet zo lang
geleden met de uitvoering van ‘The Wall’ nog eens een illuster voorbeeld hebben
gegeven, grijpt de hele mens aan, in zijn affectief, intellectueel, sociaal, soms ook
politiek leven, in zijn verbeelding en dromen. Omdat, tenminste in het kader van de
metafysica van de Beweging en volgens de dynamiek van het Wiel, het leven als één
alomvattende muzikale beweging wordt beleefd, kan muziek pas echt het hele
levensgebeuren openbaren wanneer ze alle componenten van het menselijke wezen
beroert. ‘Rock is net zo goed seksuele muziek als dansmuziek, en een brok intellect.
Het moet er allemààl inzitten’ (Andy Summers van ‘The Police’)6.

Rock als religie
Onlangs stond op een leegstaand pand aan het Brusselse Zuidstation in grote zwarte
letters de slogan te lezen ‘Rock against Religion’. Rock is tegen religie, vermoed ik,
in de mate dat het zelf als een soort religie wordt beleefd. Dat dit inderdaad het geval
is, wil ik aan de hand van drie punten belichten: het mysticisme van de rocker, de
mythische participatie en de sacralisatie in de rock-wereld. Dat deze religiositeit
rechtstreeks met de metafysica van de Beweging te maken heeft, zal gaandeweg
blijken.
Het mysticisme van de rocker. Ook Kandinsky's beschouwingen, geïnspireerd als
ze waren door de Oosterse theosofie, hadden al een mystiek

6

Interview in De Standaard, 19 aug. 1980.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

411
tintje. Sindsdien heeft de aantrekkingskracht van het Oosten niet afgenomen. Heel
wat rockzangers hebben het in Oosterse richting gezocht: ‘I have always believed in
God. That is important to me. All of us are very much into certain eastern ideas’
(Brian Wilson). Ook de Beatles hebben hun Oosterse dagen gekend. In 1968
onderbreken zij hun optredens om de Maharashi Mahesh Yogi naar India te
vergezellen. Weliswaar komen ze vrij spoedig terug, op George Harrison na, die
altijd al een mystieke neiging had vertoond. Verhelderend zijn uitspraken van hem
omtrent de betekenis die in deze context aan het woord god gegeven wordt: ‘The
world is ready for a mystic revolution, a discovery of the God in each of us’. - ‘It's
only by turning your concentration and directing it inwardly, in a form of meditation,
that you can see your own God in there’. Het goddelijke zit in onszelf. Meditatie is
de weg die er naartoe leidt.
Een minder ingetogen, maar wellicht meer verspreide weg naar dat ‘goddelijke’
in ons en in de kosmos is in de rock-wereld het druggebruik. Drugs verruimen het
bewustzijn en voeren in de paradijselijke dieptedimensie die de binnenkant van de
keiharde buitenkant van de wereld uitmaakt. Ze laten je een andere werkelijkheid
ontdekken dan die van het burgerlijke leven: ‘My experience of God came from acid;
it's the most important thing that's ever happenend to me’ (Brian Wilson). Suggestief
in dit verband is ook het bekende nummer van de Beatles ‘Lucy is the Sky with
Diamonds’.
Ook daar waar de religieuze wind niet uit het Oosten waait, is de drugcultus in de
rock-wereld een constante. Veel navolging vindt bijvoorbeeld de reggae-stijl, waarvan
Bob Marley een van de belangrijkste vertegenwoordigers was. Reggae heeft te maken
met een Jamaïcaanse, ietwat geheime broederschap, de ‘Rastafari Brethren’, een
religieuze beweging waarin het exodus-thema centraal staat. Bijbelse termen worden
met heidense symboliek vermengd om de terugkeer naar het Beloofde Land (Ethiopië)
uit te beelden. Ook de Rastafari-broeders, die door hun typische haardracht (‘dread
locks’) goed herkenbaar zijn, behoren tot de regelmatige druggebruikers.
Samenvattend kan men zeggen dat de religiositeit van de rockers, globaal
beschouwd, van syncretistische, min of meer etherische en mythische aard is - een
religiositeit die blijkbaar de weg van de verdoving boven die van de verhoring (Exod.
22, 23) verkiest. De hallucinatorische tover van de ‘andere’ wereld wordt als iets
heiligs gekoesterd.
Rock als participatie. In de betonnen, zielloze city-woestenij van de moderne
steden brengt rock ‘ambiance’ en warmte. De benauwdheid wordt voor de duur van
een concert of van een plaat opgeheven. Een-
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zaamheid en verveling worden doorbroken en een vorm van solidariteit ontstaat.
Ritme en klank geven je het gevoel dat je deelhebt aan een geheel, dat je participeert
aan de beweging die de kosmos bezielt: ‘Vivre, c'est d'abord participer à ce flux et
à cette pulsation organique du monde en nous, à ce mouvement, à ce rythme, à cette
totalité,...7.
Zo herhaalt zich in rock een eeuwenoude menselijke ervaring. Zowel het
pythagorisme in het oude Griekenland als het confucianisme in het Verre Oosten en dit zijn slechts twee voorbeelden - beschouwen de muziek als een openbaring van
de kosmische harmonie en prijzen zang en muziek aan als een weg tot deelname aan
die harmonie8. De ontwakende mensheid beleefde muziek als participatie aan de
sacrale wereld van geesten en goden. Bij de primitieve volkeren bezat het
muziekinstrument een sacrale functie; wie het bespeelt, komt in aanraking met het
rijk van het heilige. J. Gansemans voert de symbolische betekenis van de
muziekinstrumenten in archaïsche culturen terug op de scheppingsmythen. Daarin
gaat ‘de scheppingsdaad van de oergod steeds gepaard met een akoestisch element.
Hij spreekt, zingt, schreeuwt, zucht of laat het donderen’9. Aan muzikale klanken
wordt een magische kracht toegeschreven waar men een beroep op doet bijvoorbeeld
bij het uitdrijven van boze geesten.
Kan in onze beschaving muziek nog als een soort participatie aan het sacrale
worden beleefd? Een mythische beleving van de werkelijkheid is na de Aufklärung
en de toenemende desacralisatie van de maatschappij wel erg ongeloofwaardig
geworden. Aan muzikale klanken kennen wij geen magisch vermogen meer toe.
‘Tous les sons se valent: un son n'est ni un dieu, ni une vertu, ni un symbole, ni un
talisman; il n'est ni mâle ni femelle. Il est tout simplement un phénomène physique
défini par sa durée et sa hauteur’10. En toch? Heeft Kandinsky er ons niet aan herinnerd
dat muziek de innerlijke klank is van de bezielde materie? De goden zijn gestorven,
de geesten voorgoed uit onze wereld verbannen. Maar ook zonder goden en geesten
kan de mens het kosmische gebeuren als oppermachtig en onaantastbaar ervaren, als
een sacrale Beweging die zijn

7
8

9
10

R. Garaudy, op. cit., p. 27.
Cfr. Kathleen Higgins, Music in Confucian and Neo-Confucian Philosophy, in International
Philosophical Quarterly, 1980, p. 433 en vlg. Higgings beschrijft o.a. de door het
confucianisme aangenomen samenhang tussen klanken, kleuren, windrichtingen,
temperamenten, enz., wat men bij Kandinsky terugvindt!
De symboliek van de muziekinstrumenten in archaïsche culturen, in Openbaar Kunstbezit
Vlaanderen, 1980, p. 59.
Art. ‘Musique’, in de Encyclopaedia Universalis.
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individuele krachten overstijgt. Door het bespelen van elektrische instrumenten en
het beluisteren van elektrisch versterkte klanken participeer ik aan de elektrische
beweging die het universum doorstroomt.
De jeugdcultuur geeft aan die participatie een heel tastbare uitdrukking. Een heel
taalspel van herkenningstekens heeft zich ontwikkeld onder de vorm van kleding,
haircut, badges, posters, stickers en daarmee bevestigen jonge mensen onder elkaar
en voor de buitenwereld tot welke stroming zij behoren. Rock beperkt zich inderdaad
niet tot muziek. De muzikale participatie aan de geheimzinnige dieptedimensie van
het levensgebeuren uit zich in talloze details van het dagelijkse leven. Als jonge
mensen met elkaar kennis maken, vragen zij naar elkaars lievelingsgroepen: waar
hoor jij bij, in welke sferen voel jij je thuis?
Sacralisatie. Participatie aan het sacrale verloopt onvermijdelijk via menselijke
verhoudingen, die hier zoals elders veelal door de mechanismen van projectie en
identificatie worden gekleurd. De fans bootsen mekaar na in hun gemeenschappelijke
identificering met hun idool. Als bemiddelaar tussen enkeling en muzikaal gebeuren
wordt de rock star spontaan gesacraliseerd. De theorie van René Girard over geweld
en religie vindt ook hier een vruchtbare toepassing.
Deze theorie gaat uit van de fundamenteel mimetische structuur van het menselijke
verlangen. Een mens weet eigenlijk niet wat hij verlangt, hij heeft een voorbeeld
nodig. Vaak gaat hij dat voorbeeld idealiseren, soms tot waarlijk mythische proporties.
Maar zodra hij dat model in zijn begeren wil nadoen, begeren zij hetzelfde object en
worden zij elkaars rivalen. Het ideale voorbeeld wordt een ‘modèle-obstacle’ en deze
ambivalente relatie leidt tot geweld. Wanneer deze relatie van idealisering en rivaliteit
door alle leden van een gemeenschap op éénzelfde individu wordt gericht, treedt het
zondebokmechanisme in werking. De zondebok krijgt de schuld van alle ellende op
de schouders gelegd. De eensgezindheid in de gemeenschap wordt hersteld wanneer
de zondebok wordt geofferd en als vredestichter kan worden vereerd. Oeroude rituelen
vinden volgens Girard in dit grondmechanisme van de zondebok hun oorsprong en
doeltreffendheid als een telkens te herhalen bezwering van het steeds weer opkomende
geweld dat de stabiliteit en het voortbestaan van de gemeenschap bedreigt. Ook al
is dat mechanisme door de joods-christelijke traditie ontmaskerd, overal in de westerse
beschaving blijven er sporen van over: ‘... même si nous n'avons plus de sacralisations
véritables autour de nous, nous en observons des survivances ou des ébauches, très
décolorées, certes, mais suffisantes pour confirmer la vérité structurelle du
processus’11. En een voorbeeld daarvan is volgens Girard de vedette.

11

R. Gierard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, Paris, 1978, p. 45.
Voor een uiteenzetting van Girards theorie, cfr. L. Van Bladel, Geweld, religie en christendom,
in Streven, okt. 1980.
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De dubbele overdracht die de sacralisatie typeert - agressiviteit en verzoening - is in
de rock-wereld dan ook onverholen werkzaam. Als ‘participatie’ verenigt zij
enkelingen rond één persoon die iets overstijgends incarneert. Het rock-idool brengt
verzoening tot stand en een gevoel van saamhorigheid. Hij wordt als vredestichter
geïdealiseerd. Hij wordt een mythe: ‘Wat is er aan deze 32-jarige jongeman dat hem
tot status van halfgod verheven heeft? (...). Over Springsteen spreekt men in bijna
religieuze termen (...). Springsteen noemt men “The Boss”: de Leider, de Messias,
degene wiens woord redding brengt en leiding verschaft. Springsteen heeft geen
fans: hij heeft volgelingen, en zijn begeleiders zijn zijn apostelen die door hun
nabijheid aan de Meester delen in diens glans’12. De positieve overdracht wordt
sociaal bekrachtigd door een door de maatschappij zelf in de hand gewerkte
marginalisering van de vedettes in een aparte leefwereld, die van de kunstenaars en
rijke lui, waar andere zeden gelden. Zoals in sommige primitieve stammen het
toekomstige slachtoffer mocht doen wat niemand mocht13, mag de artiest onbelemmerd
genieten van ‘girls, drugs and money’. Heeft men het John Lennon kwalijk genomen
dat hij dagelijks één miljoen rijker werd?
Wat de negatieve overdracht betreft: alleen al het driftige ritme en de oorverdovende
decibels zijn een uitdrukking van latent geweld dat in de muziek een uitweg vindt
en dat de vedette als mythische gestalte van die muziek aantast. Een ‘serieuze’
rockzanger is aan het eind van een concert totaal uitgeput, om nog te zwijgen van
het psychische en sociale geweld dat op hem uitgeoefend wordt door zijn duizenden
fans, de enorme onderlinge concurrentie, de hoge eisen van managers en platenfirma's.
De stars beseffen dat zij het voorwerp zijn van een mythe en velen werken daar ook
graag aan mee. Die mythische relatie maakt van het idool een onaantastbare superman.
Maar tussen hem en zijn publiek staat een ondoordringbare muur (cfr. The Wall van
de Pink Floyd). Hij wordt ‘afgezonderd’ in onnatuurlijke eenzaamheid. Het
mechanisme van uitsluiting en afstoting dat met de overdracht van agressiviteit
structureel verbonden is, werkt nog even doeltreffend als in archaïsche culturen. Ook
hier kan de (offer)dood er het ultieme moment van worden. Elvis Presley, Bob Marley.

12
13

Spectator, 25 april 1981.
In sommige Afrikaanse stammen was de koning als kandidaat slachtoffer zelfs verplicht het
incestverbod te overtreden. R. Girard, La violence et le Sacré, Grasset, Paris, 1972, p. 151.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

415
Of de moordaanslag op John Lennon, waar het oermechanisme van de zondebok
nogmaals perfect in werking trad: ‘Il fallait un meurtre rituel’ (M. Jullian in Le
Figaro-Magazine).
Sommige rockzangers gaan zozeer op in hun paradoxale rol van moderne zondebok,
dat zij zichzelf a.h.w. als slachtoffer aanbieden en naar een soort rituele (zelf-)moord
verlangen: ‘I want to give myself completely. In fact when I was really turned on, I
would go on stage and I used to go on stage with the feeling that I was going to kill
myself for the audience and then the ultimate thing would be to give myself up’ (Eric
Burdon). Of iets prozaïscher: ‘The ideal (...) would be for me to get killed in an
airplane crash right after a really stupendous performance’ (Peter Townshend).
Diezelfde Peter Townshend heeft een nieuwe vorm van ritueel geweld ingevoerd dat
fungeert als bezwering van het onderhuidse geweld: de vernietiging van
muziekinstrumenten aan het slot van een optreden. Zelf legt hij zijn destructieve rite
als volgt uit: ‘But it's not just the destruction of the instrument itself; it's destruction
of what you're actually doing. You actually destroy everything - you destroy the
guitar, the group's musical line, you destroy the audience's mental participation. You
see, it's a whole pattern of apprehension and tension, and then relief and then remorse.
The whole process of life’. M.a.w. de cyclische afwisseling van geweld en verzoening,
van dood en leven: de cyclische Beweging van het hele levensgebeuren! Waarmee
de intuïtie van Girard wordt bevestigd, dat de mythe van de cyclische wederkeer met
de ambivalente structuur van het zondebokmechanisme te maken heeft14. Het
levensproces is een afwisseling van dag en nacht, de zondebok bewerkt de overgang
van agressie naar vrede, en precies in dit door en door menselijke spanningsveld
tussen geweld en verzoening staat de rockzanger in zijn gesacraliseerde gestalte, om
door zijn fascinerende doch agressieve muziek de ongenoemde krachten van de
kosmische Beweging te bezweren. Aldus heeft het rockgebeuren zich spontaan in
de richting van een soort nieuw-heidense religie ontwikkeld die de theïstische
verwijzing naar een transcendente god achter zich laat en teruggaat op de
basismechanismen van de oorspronkelijke religies, de overdracht van geweld en
verzoening die een uitverkoren individu tot zondebok sacraliseert. Om het geweld
van onze wereld te beheersen blijkt nog altijd ritueel geweld onvermijdelijk. Maar
waar ligt de grens tussen het maatschappelijk aanvaardbare en beheerste rituele ge-

14

Girard, Des choses cachées..., p. 249.
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weld, dat een uitweg biedt voor latente agressiviteit, en het oncontroleerbare
losbandige geweld, dat nieuw geweld oproept?

Muzikale ontvankelijkheid
Het rituele karakter van rock gaat hand in hand met een cyclische
geschiedenisopvatting. De beklemtoning van het ritmische element is daar een
expressie van. Maar muziek is naast ritme ook melodie. Die zou kunnen wijzen op
een andere tijdsopvatting. Uit de vermenging van het ritmische en het melodieuze
blijkt een dubbelzinnigheid waaruit twee grondtendensen af te lezen zijn: de drang
naar participatie en de wil tot emancipatie. Belangrijke stromingen in de hedendaagse
filosofie (Lacan, Derrida, Foucault) zien de mens als een verschijnsel dat onderworpen
is aan anonieme, neutrale krachten waaraan hij deelheeft zonder er vat op te hebben:
de heerschappij van de Begeerte, de textuur van de Taal, de almacht van sociale
structuren en historische processen. Maar begeerte, taal en structuren kunnen ook
gezien worden als mogelijkheidsvoorwaarden om te groeien tot een volwaardig en
verantwoordelijk, vrij subject-zijn: emancipatie als een ontgroeien aan wat de mens
verdooft en verknecht. Zolang in rock sacraal-religieuze belevingspatronen de
overhand hebben, ligt de nadruk op participatie. Maar rock wordt niet uitsluitend zo
beleefd. Rock kan ook een muzikale weg tot emancipatie zijn, tot op-stand tegen de
lopende gang van zaken, waarin opgang en ondergang mekaar op een onvermijdelijk
gewelddadige wijze aflossen. De maatschappijkritische boodschap van de rockzanger
reikt vaak verder dan wat de commercialisering van zijn onderneming en sommige
reacties van zijn publiek doen vermoeden. Muziek is in zijn leven een ingrijpend
middel om de verzakelijking en de ondoorzichtigheid van de moderne maatschappij
aan te klagen, om zich ervan los te rukken, ‘los te rocken’. Ondanks misschien
goedkoop klinkende slogan en dubbelzinnige expressievormen poogt hij verdrongen
dimensies van het menszijn aan te boren en te beleven. In zijn levensvisie is nog
plaats voor utopieën van vrede en hoop. Tegen de blinde haat in Noord-Ierland zingen
‘The Police’ in hun jongste LP: ‘There must be an invisible sun’15.

15

Veelzeggend in verband met wat hierboven gezegd is over Kandinsky en de metafysica van
de Beweging is overigens de titel van deze LP: The Ghost in the Machine.
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Ook voor rock geldt dat goede muziek in ontvankelijkheid wordt geboren.
Ontvankelijkheid veronderstelt echter een dynamische tijdsopvatting. In de cyclische
opvatting wordt het nu-moment als pure actualiteit beleefd. Actueel is het ogenblik
dat nu gebeurt en straks reeds verouderd is. In deze visie is de mens aangewezen op
de afwisseling van de mode en de steeds wisselende sensatie. Rock wordt dan juist
zo fascinerend omwille van zijn vermogen om door ritme en klank als het ware een
dilatatie van het ogenblik te bewerken, waardoor verleden en toekomst vervagen en
het nu-moment alomvattend wordt: ‘(Rock) est une façon de rêver, de ne pas envisager
l'avenir vraiment, de ne pas s'imaginer plus vieux’16.
Het individu dat meegezogen wordt door de cyclische beweging van het wiel als
een in zich gesloten, zelfvoldaan, ‘uitzichtloos’ gebeuren, want zonder andere
oorsprong of ander doel dan zichzelf, wordt op zijn eigen bestaan teruggeworpen en
sluit zich op binnen zijn eigen genots- en verbeeldingswereldje. Het narcisme, dat
volgens Chr. Lasch onze westerse samenleving bepaalt17, is wellicht niets anders dan
de weerspiegeling en consequentie, op het vlak van het individuele leven, van het
narcisme van het Wiel, dat in de cyclische geschiedenisopvatting de tijd als een
continue beweging en eeuwige wederkeer kenmerkt. Wordt een beschaving niet
vanzelf narcistisch wanneer, zoals volgens Dorothee Sölle in onze beschaving gebeurt,
‘de cyclische geschiedenisopvatting de overhand (krijgt) op de
eschatologisch-doelgerichte’18, wanneer geen andere metafysica meer erkend wordt
dan die van de Beweging?
In een eschatologisch-doelgerichte visie echter wordt het nu-moment niet als
actualiteit of sensatie, maar als tegenwoordige tijd beleefd. Terwijl de gesloten,
cyclisch-autarkische tijdsopvatting de mens verengt tot een narcistisch wezen,
bevordert de open, dynamische visie het zoeken naar een zin en de actieve verwachting
van een uiteindelijke vervulling. Tegenover de mythe van de rituele herhaling staat
de mystiek van de ontvankelijkheid. Niet voor een eeuwig-eindeloze Beweging is de
mens geboren, maar voor een eeuwig-vervullende liefde geschapen. Een houding
van hoop en ontvankelijkheid die ook een musicus kan inspireren. Zoals bijvoorbeeld
de jazzcomponist Miles Davis belijdt: ‘I love tomorrow’... Een gelovige,
eschatologische levensvisie die ook in rock een uitdrukking

16
17
18

Interview met de Franse groep ‘Bijou’ (Le Monde, 26 febr. 1981).
Chr. Lasch, The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations,
Norton, N.Y., 1978.
D. Sölle, Kies het leven, Ten Have, Baarn, 1980, p. 18.
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kan vinden. Rock kan godsdienstige muziek worden. In 1978 voerde de groep Eela
Craig een meertalige rockmis uit op het Internationale Bruckner Festival te Linz. In
Brugge vond op Hemelvaartsdag, 28 mei 1981, de première plaats van Dona Nobis
Pacem, een rockmis van Thijs van Leer. Ook door middel van typische rockelementen
kan een godsdienstige boodschap op een geloofwaardige wijze worden vertolkt.
Maar dan moet deze muziek wel van een aantal sacraal-religieuze componenten
worden gezuiverd. Maar wie zou in staat zijn de juiste toedracht en de verdere
ontwikkeling van een zo complex cultuurgegeven te voorspellen?
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Het Arabisch-Israëlisch conflict
L.L.S. Bartalits
De onderhandelingen die moeten leiden tot een algemeen acceptabele regeling
van het Midden-Oosten-conflict zijn, na de verkiezingen in de Verenigde Staten
en Israël, weer in een stroomversnelling terechtgekomen. In dit artikel wordt
vooral aandacht besteed aan wat over het algemeen als de kern van het
Midden-Oosten-conflict wordt gezien: de kwestie van het Palestijnse
nationalisme. Voorts komen enkele andere essentialia van dit conflict aan de
orde, namelijk de houding van de Westeuropese landen en de Verenigde Staten.
Tenslotte worden zowel de huidige Israëlische politiek geanalyseerd als de
weigering van de verwerpingsfront-staten om het Fahdplan te bespreken.

Vredesstrategie
In het Midden-Oosten vindt thans een weergaloos proces van desintegratie plaats.
Het gebied is het toneel van conflicten en alarmerende politieke en sociale spanningen.
In veel landen van het Midden-Oosten is een nieuwe intelligentsia in opkomst die
het religieus fanatisme probeert te begrijpen en zich realiseert dat alleen politieke
veranderingen een eind kunnen maken aan de rampzalige situatie die thans in het
gebied heerst. In de globaal-strategische conceptie van Washington speelt het
Midden-Oosten een uiterst belangrijke rol maar daarbij staan de belangen van Israël
niet op de eerste plaats. Ook als de VS onder president Reagan aan de versterking
van de welvaart van Israël zullen meewerken, dan zal het toch niet te vermijden zijn
dat zij banden met andere landen in het Midden-Oosten aangaan. Israël zou derhalve
- naast de handhaving van de betrekkingen met de VS - moeten trachten het
vertrouwen van zijn buren te winnen en naar samenwerking met hen moeten streven.
Dank zij de ondertekening van het Israëlisch-Egyptisch verdrag bestaat er een
eerste formeel precedent voor Arabieren en Joden om in vrede te leven. De oorlogen
en confrontaties die zich thans in de Arabische wereld voordoen - Iran-Irak,
Noord-Jemen-Zuid-Jemen, Marokko-Polisario - hebben niets te maken met het
bestaan van Israël of de Israëlische politiek.
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Voor de Arabische landen is vrede een misschien nog dwingender noodzaak dan
voor Israël.
Een uitgebreide vredesstrategie zou gebaseerd moeten worden op zekere
prioriteiten. Van zeer groot belang blijft de relatie tussen Egypte en Israël. Israël zou
tevens het uiterste moeten doen om andere staten in het gebied te bewijzen dat het
vredesproces een permanente en produktieve onderneming is. Een tweede prioriteit
zou moeten zijn de Palestijnse kwestie gezamenlijk zó te regelen, dat de stabiliteit
en de vrede op een permanente basis gegarandeerd worden. Israël meent de
internationale gemeenschap ervan te kunnen overtuigen dat de oplossing van het
probleem schuilt in een Jordaans-Palestijnse structuur, voorzien van een eigen
regering, die aan Israël veilige grenzen verzekert. Israël is gereed daarover te
onderhandelen met Jordanië en de Palestijnen, samen of apart, op voorwaarde echter
dat deze partijen tevoren garanderen dat zij hieraan willen mee werken. Tussen
Jordanië en Israël bestaat een wederzijdse afhankelijkheid: men denke hier slechts
aan de scheepvaart in de Rode Zee, de ontwikkeling van de havensteden Eilat en
Akaba, het luchtruim en de ontginning van potas bij de Dode Zee. Koning Hoessein
zal niet eeuwig zijn hardnekkige houding tegen Israël kunnen handhaven. Het is
Jordanië - en niet alleen Israël - dat uiteindelijk moet beslissen over oorlog en vrede.
De laatste beslissende stap zou een gemeenschappelijk initiatief van Egypte, Israël
en Jordanië kunnen zijn, gesteund door zowel de Verenigde Staten als Europa.

Volgende stap
Zolang de West Bank in het Israëlisch nationaal veiligheidsbeleid de belangrijkste
plaats inneemt, kan men geen duurzame vrede in het Midden-Oosten bereiken. Een
nieuw Israëlisch veiligheidspakket - dat de terugtrekking uit het gebied mogelijk
moet maken - zou volgens de Amerikaan S. Feldman (Foreign Affairs, 59 (1981) nr.
4) op vier beginselen gebaseerd moeten zijn.
1) Israël zou integraal moeten deelnemen aan de pogingen van het Westerse
bondgenootschap om de Westerse belangen in de Perzische Golf veilig te stellen.
Potentiële tegenstanders van Israël kunnen dan voorzien, dat een aanval op Israël
zou leiden tot een directe confrontatie met de alliantie. Over deze nieuwe rol van
Israël in het systeem van het Westerse bondgenootschap kan men het volgende
opmerken:
- krachtens zijn geografische ligging, interne stabiliteit, volkomen be-
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trouwbaarheid en hoogwaardige strijdkrachten heeft Israël het Westerse
bondgenootschap veel te bieden;
- stationering op grote schaal van buitenlandse troepen in Israël moet vermeden
worden, daar in een land met een geringe bevolking enige duizenden buitenlandse
soldaten de sociale structuur van de staat al kunnen ontredderen;
- Amerika's Rapid Deployment Force (RDF) zal zeer waarschijnlijk niet effectief
functioneren vóór de tweede helft van de jaren tachtig. Daar de Westerse belangen
in het gebied al vóór die tijd gevaar kunnen lopen, zou zo'n interim-RDF, bescheidener
in opzet maar toch bekwaam tot directe actie in het Golfgebied, niet overbodig zijn.
2) Er moeten veiligheidsmaatregelen op de West Bank worden getroffen voor de
periode nà de terugtrekking. Zo zou o.a. de introductie van zware wapens door
Arabische legers in de West Bank moeten worden verboden en de stationering van
Israëlische radarsystemen, raketten en dergelijke moeten worden toegestaan.
3) Op internationaal niveau moet een poging ondernomen worden om de
economische ontwikkeling van de West Bank en haar afhankelijkheid van Israël en
de meer pro-Westerse Arabische staten zoveel mogelijk te bevorderen. Dit kan op
de politiek van de West Bank-leiders een belangrijke invloed hebben, daar de sociale,
politieke en economische belangen van olierijke staten (zoals bv. Saoedi-Arabië)
eveneens gediend zijn met regionale stabiliteit en de verzaking aan geweld.
4) Israël zou uitdrukkelijk tot (een beperkte) kernbewapening moeten overgaan,
voldoende om elk doel in Arabische staten te bedreigen en aldus de Arabische staten
‘af te schrikken’. Zelfs indien de Arabische staten nucleaire wapens verwerven, zou
het afschrikkingsevenwicht toch in het voordeel van Israël werken. Het zou Israëls
buren kunnen weerhouden van het voeren van beperkte oorlogen, uitputtingsoorlogen
en guerrilla-activiteiten.
Een dergelijk veiligheidspakket zou het strategisch belang van de West Bank zo
sterk verminderen dat Israël de Arabische souvereiniteit over de gehele West Bank
kan erkennen; en zich kan terugtrekken uit bijna het gehele gebied. Daarover zou,
om te beginnen, de gedetailleerde strategische dialoog moeten gaan tussen de
topleiders van de VS en Israël. Er zouden wederzijdse afspraken moeten komen over
drie centrale kwesties:
1. De opbouw van het nieuwe nationale veiligheidspakket dat Israëls terugtrekking
uit de West Bank mogelijk moet maken, en een discussie over de maatregelen die
nodig zijn om Europese en pro-Westerse Arabische steun voor dat pakket te krijgen.
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2. De politieke stappen die nodig zijn om tot een meer uitgebreid
Midden-Oosten-akkoord te geraken: daartoe behoort de vraag op welke wijze een
Palestijnse of Jordaanse partner kan toegelaten worden.
3. Een oplossing voor de kwestie-Jeruzalem: men zou streven naar een blijvende
eenheid van de stad, terwijl men toch een zekere mate van Arabische jurisdictie over
bepaalde delen van de stad zou toestaan. In die context zouden de fundamentele
religieuze belangen van de verschillende partijen behartigd kunnen worden.
Slechts als Israël de steun van zijn - tot nog toe - trouwste bondgenoot, de
Verenigde Staten zou hebben verworven betreffende deze drie kwesties, zou een
begin kunnen worden gemaakt met de moeilijke weg naar een uitgebreide regeling
voor het Midden-Oosten.

Palestijnse entiteit
Een oplossing van het Palestijnse probleem lijkt nog steeds een onbereikbare
doelstelling. Aangezien de stichting van een onafhankelijke Palestijnse staat voor
Israël niet als oplossing in aanmerking komt, denkt men vooral aan de vorming van
een autonome Palestijnse ‘entiteit’ in nauwe samenwerking met Jordanië.
Israël en Jordanië zijn beide gekant tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Het
autonomieplan, beschreven in de Akkoorden van Camp David biedt daarom betere
perspectieven, aangezien het de Palestijnen de mogelijkheid verschaft om een eigen
eenheid en bestaan op te bouwen en deze voortdurend te versterken, waardoor zij
een grotere mate van onafhankelijkheid ten aanzien van zowel Jordanië als Israël
kunnen verwerven. In de jaren 1947-1949 raakten de Palestijnen over verschillende
staten verspreid: 150.000 in Israël, 750.000 in Jordanië en ongeveer 300.000 in
Libanon, Egypte en de Perzische Golfstaten. Pogingen van het Hasjemietisch bewind
in Jordanië om de pas verworven westelijke Jordaanoever geheel in het Jordaanse
koninkrijk te integreren, stuitten op het Palestijns verzet dat in de jaren 1956 en 1957
een hoogtepunt bereikte. Het Jordaanse Hasjemietische bewind wist zich echter
staande te houden, en ontving zelfs in enkele gevallen steun van Israël. Op de
westelijke Jordaanoever ontstond dan in de jaren vijftig het idee van een eigen
Palestijnse entiteit, in verzet tegen zowel de Jordaanse Hasjemieten en Israël - als
het aanvankelijk Britse nadien Amerikaanse - imperialisme. Door de Arabische
nederlaag in de juni-oorlog van 1967 en de opkomst van Al-Fatah in de Gazastrook
en in Beiroet werd dan de bevrijding van Palestina het centrale thema in het streven
naar een Palestijnse entiteit. Ondanks we-
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zenlijke verschillen hebben Israël en Jordanië in het verleden een aantal malen
besprekingen met elkaar gevoerd en zelfs samengewerkt op bepaalde punten. Maar
na de conferentie van Rabat in 1974 waarop de PLO als enige vertegenwoordiger
van het Palestijnse volk door de Arabische landen was erkend en na de verkiezingen
van 1976 op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever - een onverwinning voor
de Palestijnse nationalisten en PLO-sympathisanten - zag de Jordaanse koning
Hoessein zich genoodzaakt om onderhandelingen met Israël over de Palestijnse
kwestie zonder deelname van de Palestijnen zelf stop te zetten.
Ook Israël heeft ongewild bijgedragen tot het ontstaan van een politiek kader van
een Palestijnse bestaanseenheid: de betrekkelijk liberale politiek ten aanzien van de
bezette westelijke Jordaanoever tijdens de regeringsperiode van de Arbeiderspartij
leidde tot een verzwakking van het Jordaanse element ten gunste van het Palestijnse.
De gekozen Palestijnse burgemeesters van een aantal steden op de westelijke
Jordaanover (onder meer Nabloes, Ramallah en Hebron) vormden geleidelijk de kern
van een nieuwe Palestijnse politieke elite, die door de Israëlische
nederzettings-politiek onder Begin alsmaar radicaler werd. Dank zij economische
en financiële steun van o.m. de Arabische oliestaten werden de Palestijnse
burgemeesters op de westelijke Jordaanoever ook in dat opzicht minder afhankelijk
van zowel Israël als Jordanië.
De ontwikkelingen op de westelijke Jordaanoever gedurende de afgelopen jaren
hebben duidelijk aangetoond dat een eigen Palestijnse entiteit opnieuw een realiteit
is. Een gematigder opstelling van Israël inzake territoriale kwesties en Jeruzalem
zou Jordanië wellicht kunnen bewegen om de onderhandelingen met Israël te
heropenen, terwijl de Palestijnen zich daarbij zouden kunnen aansluiten wanneer zij
tot het inzicht komen dat een zelfstandige Palestijnse staat noch voor Israël noch
voor Jordanië acceptabel is. Alleen op deze wijze kan een duurzame regeling worden
bereikt, waarin de realiteit van de entiteit wordt erkend en bevestigd zonder dat beide
buren ze als een bedreiging ervaren.

Jordaanse optie
De oplossing van het Palestijnse probleem is met de ondertekening van de Akkoorden
van Camp David door Israël en Egypte nauwelijks dichterbij gekomen. Tussen beide
landen bestaat verschil van mening over de Palestijnse autonomie op de westelijke
Jordaanoever en in de Gazastrook en over Jeruzalem. Bovendien zijn de Verenigde
Staten er nog steeds niet in geslaagd om Jordanië te betrekken in de besprekingen
over de kwestie van
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de Palestijnse autonomie zoals dat in de Akkoorden van Camp David was voorzien.
Maar de ontwikkelingen van de jaren zeventig hebben een Jordaanse deelname aan
het vredesproces steeds minder waarschijnlijk gemaakt. Nadat het plan van koning
Hoessein voor een Verenigd Arabisch Koninkrijk - gelanceerd op 15 maart 1972 gestrand was op het verzet van Israël, de PLO en de meeste Arabische staten, gaf
koning Hoessein tenslotte geheel de pretentie op de vertegenwoordiger van de
Palestijnen te zijn. In oktober 1979 trad hij zelfs voor de Verenigde Naties op als
woordvoerder van de Arabische afwijzing van het Egyptisch-Israëlische
vredesverdrag.
De speelruimte van de Jordaanse koning in het Israëlisch-Arabische-conflict is
trouwens beperkt. Ondanks een aanzienlijke uitbreiding van de landbouwproduktie,
de ontwikkeling van een eigen industrie en de groei van het toerisme, blijft Jordanië
een klein land met beperkte natuurlijke rijkdommen (vooral fosfaat, verder nog asfalt,
koper en potas), dat voor zijn economische ontwikkeling voor een belangrijk deel
afhankelijk blijft van de gunsten van de rijke oliestaten van het Midden-Oosten. Ook
op politiek gebied is de positie van de Jordaanse vorst niet al te stevig: Jordanië
behoort tot het blok van de gematigde Arabische monarchieën, dat momenteel is
verbonden met Irak, zonder dat het erin is geslaagd om het antagonisme van de kant
van Syrië en de Palestijnen weg te nemen. Bovendien dient men te bedenken dat
Transjordanië in de tijd van het Ottomaanse rijk vanuit Damascus werd bestuurd en
dat het grootste deel van zijn huidige bevolking van Palestijnse afkomst is. En laat
men bovenal niet vergeten dat de PLO van Yasser Arafat nog steeds twee sterke
troeven in handen heeft: zijn populariteit in de Arabische publieke opinie, en het
gemeenschappelijk belang dat álle Arabische staten hebben bij de sitchting van een
Palestijnse staat op de westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.
Wellicht is de tijd aangebroken om via andere wegen naar een oplossing te zoeken.
De ideeën van de Israëlische oud-minister van buitenlandse zaken Abba Eban
(uiteengezet in New Outlook, 1 februari 1980) bieden misschien enige
aanknopingspunten. Aangezien alle tot nog toe onderzochte voorstellen van een
definitieve regeling van de grenzen in Judea-Samaria en in de Gazastrook - volledige
integratie in de staat Israël, vestiging van een Jordaans-Palestijnse staat of stichting
van een zelfstandige Palestijnse staat, los van Israël en Jordanië - op onoverkomelijke
bezwaren van beide kanten zijn gestuit, pleitte hij voor een samenwerkingsverband
naar Benelux-model tussen Israël, Jordanië en een nieuw te vormen Palestijnse staat.
Ondanks allerlei bezwaren die hier ongetwijfeld aan kleven, ver-
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dient deze suggestie niettemin een zorgvuldige en serieuze bestudering. Het
Midden-Oosten-conflict bestaat uit tegenstellingen op drie verschillende niveaus: op
plaatselijk niveau tussen Israël en de Palestijnen; op regionaal niveau tussen de joodse
staat en de Arabische landen; en op internationaal niveau tussen de beide
supermogendheden. De plaatselijke en regionale partijen hebben de keuze: ofwel
zich verbinden met één van de supermogendheden, ofwel zoeken naar een weg die
de invloed van beide supermachten in het Midden-Oosten neutraliseert. De tweede
mogelijkheid dient in elk geval meer het belang van de volken van dit gebied,
aangezien alleen langs die weg een duurzame vrede in het Midden-Oosten kan worden
bereikt.

De VS voor en met Reagan
De nieuwe Amerikaanse regering heeft zich van meet af aan gedistantieerd van het
Midden-Oosten-beleid van de regering-Carter, die voor een groot deel gebaseerd
was op het zo geheten Brookings Rapport. Voorop staan thans de problemen rond
de olie en de Perzische Golf en de rivaliteit tussen de supermachten, terwijl de
Palestijnse kwestie van ondergeschikt belang wordt geacht. In die context vindt o.m.
de zogenaamde Hasjemietisch-Jordaanse optie veel bijval in de Verenigde Staten.
Deze optie behelst een combinatie van de autonomieformule van Camp David met
het plan van de Arbeiderspartij: een gemeenschappelijk Jordaans-Israëlisch bestuur
van de westelijke Jordaanoever. De verschillende varianten van dit plan hebben alle
gemeen, dat - in afwijking van de visie van Begin - een grote rol wordt toebedeeld
aan Jordanië met het oog op de onderdrukking van het Palestijnse nationalisme. Er
wordt daarin geen aandacht besteed aan de Palestijnen in de diaspora.
Het is wel zeker, dat het Likoedblok mikt op de uiteindelijke annexatie van de
West Bank. Maar de Palestijnen beklagen zich erover, dat de ‘autonomie’ van Camp
David slechts behelst dat aan een fractie van het Palestijnse volk een fractie van zijn
rechten wordt beloofd in een fractie van zijn thuisland. Het nationale recht op
zelfbeschikking wordt niet erkend, terwijl Israël zijn veto kan uitspreken over elk
tot stand gekomen akkoord.
De ‘Hasjemietisch-Jordaanse optie’ heeft al grote weerstand gewekt in het
Midden-Oosten en onder Amerika's Europese bondgenoten. Men stelt, dat een
oplossing van de Palestijnse kwestie ondenkbaar is zonder instemming van de PLO,
die wordt erkend als de enige wettige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk.
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Een uitweg uit de politieke impasse lijkt echter mogelijk via een transformatie van
de ‘Hasjemietisch-Jordaanse optie’ in een ‘Palestijns-Jordaanse optie’. Dit alternatief
voorziet in een Palestijnse staat met de eerste beginselen van soevereiniteit naast
substantiële economische en culturele banden met Jordanië - en tenslotte ook met
Israël. Deze optie zou een haalbare kaart zijn in Israël, de Verenigde Staten, Egypte,
Jordanië en Saoedi-Arabië. Voorts zouden alle partijen vermoedelijk akkoord gaan
met een onderhandelingspartner, die zowel namens Jordanië als de PLO zou optreden.
Het is essentieel, dat in de ogen van de Palestijnen voldoende politieke uitdrukking
wordt gegeven aan het Palestijnse nationalisme. Het kan nu eenmaal niet worden
ontkend, dat de PLO de belichaming is van dit Palestijns nationalisme. En nu de
meeste pro-Amerikaanse Arabische landen en de kern van de PLO zelf beweren wat nog steeds bewezen moet worden - dat zij bereid zijn de rechtmatigheid van
Israël als staat te aanvaarden, zouden de Verenigde Staten, Israël en Jordanië de
sprong moeten wagen en moeten terugkeren naar een alomvattende benadering van
het Midden-Oosten-conflict in de geest van het Brookings Rapport ondanks de
daaraan verbonden risico's en consequenties. Vermeldenswaard is overigens, dat de
Amerikaanse publieke opinie het Palestijnse nationalisme in toenemende mate steunt.
Het huidige Amerikaanse beleid geeft aanleiding tot grote zorg: zo blijkt minister
van buitenlandse zaken Haig voornamelijk door een geopolitieke lens naar het
Midden-Oosten te kijken, heeft hij hoge verwachtingen over de vestiging van een
strategische consensus, en wijst alles erop dat de Palestijnse kwestie door de
regering-Reagan op de lange baan geschoven werd.
Het Amerikaanse beleid ten aanzien van de Palestijnen en het
Arabisch-Israëlisch-conflict was altijd de resultante van de combinatie van een
geopolitieke, een binnenlandse en een regionale variabele. Kreeg een van deze
variabelen de overhand dan resulteerde dat in een irrelevant of slecht buitenlands
beleid. Sinds het eind van de jaren veertig werd haast altijd prioriteit gegeven aan
de binnenlandse of geopolitieke variabelen en verdween de regionale variabele naar
de achtergrond. Vandaar dat een eerste stap naar een verbetering van het beleid de
opwaardering van de regionale variabele dient te zijn. Tot die regionale werkelijkheid
behoort: dat het Palestijnse probleem nauw verweven is met een aantal andere kwesties
in de Arabische Wereld zoals het Arabisch-Israëlisch conflict, interne veranderingen
en instabiliteit, de oliepolitiek, de onderlinge betrekkingen en de betrekkingen met
de buitenwereld. Het ontbreken van een oplossing voor dit probleem was de
belangrijkste factor voor het mislukken van
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pogingen tot militaire samenwerking tussen het Westen en de Arabische Wereld
sinds 1950 (Bagdad-Pact, Eisenhower-doctrine). Minister Haigs ideeën over de
vestiging van een strategische consensus moet als de zoveelste variant op dit streven
worden beschouwd, die evenmin enige kans tot slagen heeft. Het is een illusie te
menen dat met de status quo van Camp David te leven valt, omdat die gewoon niet
bestaat. Binnen het kader van Camp David is de situatie in de bezette gebieden ten
gevolge van de Israëlische kolonisatiepolitiek intussen zodanig gewijzigd, dat elke
fysieke basis voor een Palestijnse regeling dreigt weg te vallen. Geen enkel Arabisch
land - Egypte incluis - kan zich met het idee van een permanent verlies van de bezette
gebieden verzoenen.

Europa
Sinds 1973 kan men spreken van een groeiende eensgezindheid onder de negen
lidstaten van de Europese Gemeenschap ten aanzien van het Midden-Oosten-conflict.
Het blijft echter de vraag of de invloed van Europa op het vredesproces wel is
versterkt.
Frankrijk wil graag in het Midden-Oosten op het strategische vlak een
bemiddelende rol spelen tussen Oost en West en op economisch gebied tussen Noord
en Zuid. Sinds 1973 werd de olie een belangrijke factor in de Franse politiek. Hoewel
Frankrijk het bestaansrecht van Israël erkent, heeft het als eerste Europese natie in
1967 speciale betrekkingen aangeknoopt met de Arabische wereld, wat in concreto
betekende: verkoop van wapens. Frankrijk beklemtoont voorts onder een zeker
voorbehoud het recht van de Palestijnen op een eigen vaderland en is voorstander
van een alomvattende regeling van het conflict. Het land stelt zich gereserveerd op
tegenover de vredesinspanning van Amerika en Egypte en staat sceptisch tegenover
de politiek van premier Begin. Frankrijk zou graag de Euro-Arabische dialoog en de
Euro-Afrikaanse samenwerking zien uitgroeien tot een trilaterale samenwerking
tussen Europa, Afrika en het Midden-Oosten.
De politiek van de Duitse Bondsrepubliek wordt nog steeds bepaald door de
uitzonderlijke relatie met de staat Israël. De Bondsregering koestert weinig pretenties
ten opzichte van de regio en scheidt politieke stellingname van economische belangen.
De laatste jaren is de steun aan Israël verminderd. De Bondsrepubliek staat echter
positief tegenover de Akkoorden van Camp David en de initiatieven van wijlen Sadat.
Daarentegen neemt de Bondsregering, evenals het Verenigd Koninkrijk, méér afstand
van de PLO dan Frankrijk. De laatste tijd is de Westduitse di-
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plomatie dynamischer geworden en heeft zelfs een opening gemaakt naar de Arabische
Wereld. Naarmate echter ‘Auschwitz’ verder terugweek en de oliecrisis opdoemde,
raakte de politiek van de Bondsrepubliek steeds meer op dezelfde golflengte als die
van Frankijk.
Het Verenigd Koninkrijk neemt een tussenpositie in tussen Frankrijk en de
Bondsrepubliek. Als erfgenaam van een koloniaal verleden voert het land een
pro-Arabische politiek, die het eiland geen windeieren heeft gelegd. Het beleid van
de Engelsen wordt echter vooral bepaald door de banden met Amerika en zij steunden
con amore de reis van wijlen Sadat naar Jeruzalem en het Akkoord van Camp David.
Overigens gaat Engeland uit van het legitieme recht van de Palestijnen op een eigen
thuisland.
Tussen 1973 en 1978 zijn de verklaringen van de Europese Gemeenschap over de
Palestijnse kwestie en het vredesproces in het Midden-Oosten duidelijk geëvolueerd.
De aanvankelijke grote waardering voor het Akkoord van Camp David werd later
afgezwakt, terwijl de landen van de Europese Gemeenschap het Israëlische
nederzettingenbeleid veroordelen. Bovendien pleit men voor een alomvattende
regeling van het conflict.
De Euro-Arabische dialoog heeft weinig concrete resultaten opgeleverd: hij werd
zelfs van Arabische zijde gebruikt om pressie uit te oefenen op de Europese
gesprekspartners. De Zesdaagse Oorlog gecombineerd met de economische realiteit
(afhankelijkheid van de olie-bevoorrading) heeft langzamerhand een verwijdering
teweeggebracht tussen Europa en Israël, terwijl tegelijkertijd de Palestijnse zaak
mede door de houding van president Carter winst boekte. Het isolement van Israël
werd nog vergroot door de ogenschijnlijke tegenstelling tussen een goedwillende
president Sadat en een onbuigzame premier Begin.
De Verenigde Staten zouden thans in het licht van de dreiging van de Sovjetunie
een versterking van de Europese aanwezigheid in de Perzische Golf op prijs stellen.
Europa kan echter slechts een beperkte invloed uitoefenen in het Midden-Oosten:
militair is het afhankelijk van de Verenigde Staten en economisch van de
olieproducerende Arabische landen. Onlangs confereerden de Arabische leiders in
Fez: op de agenda stond het plan van prins Fahd dat een radicaal andere oplossing
beoogt dan de Akkoorden van Camp David. De topconferentie werd een mislukking,
omdat de leiders van de verwerpingsfront-staten weigerden het Fahd-plan te
bespreken. Israël heeft het Fahd-plan eveneens verworpen, maar het werd goedgekeurd
door minister Carrington als voorzitter van de Europese Gemeenschap (in 1981) én
door Arafat als leider van de PLO. De Saoediarabiërs hebben een ietsje duidelijker
gemaakt dat hun plan er-
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kenning van Israël impliceerde. Maar de Israëliërs zijn - niet zonder reden schizofreen op het punt van die erkenning: weigering wordt beschouwd als een bewijs
van eeuwige vijandschap, maar als erkenning wordt verleend stellen ze dat het andere
volken niet toekomt te oordelen of de Israëliërs wel een natie zijn. Maar er is meer.
Sinds 1967 was het Israëlische beleid gericht op de integratie van de West Bank in
het eigen territorium, tot welhaast een annexatie toe. Mocht de enige voorwaarde
waarop Israël Europese troepen in de vredesmacht aanvaardt de stilzwijgende
erkenning van deze claim zijn, dan onderwerpen deze troepen zich aan een
voorafgaande verplichting, die niet in Camp David was voorzien. Er zijn trouwens
genoeg troepen uit de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Fiji te halen voor de
vorming van een vredesmacht, zodat althans dat deel van het Camp David-akkoord
kan uitgevoerd worden. Washington verwelkomde aanvankelijk voorzichtig het
Saoediarabische vredesplan. Maar nu dringen de Amerikanen - onder zware
diplomatieke druk van Jeruzalem - er bij de Europese Gemeenschap op aan elke
verwijzing naar de verklaring van Venetië in verband met de vredesmacht te
vermijden. De landen van de Europese Gemeenschappen gaven echter ten antwoord
dat elke inzet van Britse, Franse of Westduitse enz. troepen geplaatst diende te worden
in het ‘algemene kader’ van de Westeuropese Midden-Oosten-politiek, dat wil zeggen
de verklaring van Venetië.
Het wemelt van ironieën. Het was Washington dat Europese deelneming aan een
Sinaï-vredesmacht verlangde. Het kreeg aanvankelijk geen gehoor, het minst in
Londen en Parijs, maar de tragische dood van president Sadat overtuigde de
Europeanen van de noodzaak van een gebaar voor president Moebarak. Nu richten
de pijlen van de Arabische kritiek zich vooral op Lord Carringtons verklaring in
naam van de Europese Gemeenschappen. De grootste ironie is dat Egypte en Israël
geen behoefte hebben aan Europese troepen in de Sinaï: het cruciale element van de
vredesmacht blijft het Amerikaanse.

Het risico van vrede sluiten
Is Israël bang voor vrede? Is de tijd voor Israëlische concessies voorbij, zoals de
regering-Begin herhaaldelijk zegt, nu het Westen interesse toonde voor het Saoedische
vredesplan?
Dit soort vragen worden steeds meer in de Verenigde Staten en in West-Europa
gesteld, met een ondertoon van toenemende ergernis over Israëls ‘halsstarrigheid’.
Die wordt nogal eens verklaard door een soort angstneurose van Israël, een
pathologische geestesgesteldheid, waarop elke
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rationele benadering van het probleem helemaal geen vat zou hebben. Men kan echter
niet zo simpel stellen wàt Israëls geestesgesteldheid thans is. De resultaten van de
jongste verkiezingen toonden aan dat de natie diep verdeeld is over de buiten- en
binnenlandse politiek. Wat is dan het werkelijke Israël? De twee grote
slotdemonstraties van de verkiezingscampagne hebben dat alleen maar onderstreept,
maar daarin steekt niets irrationeels. Israël blijft een uniek geval. Slechts in het
geval-Israël kan men zich indenken dat een fout in het buitenlands beleid risico's
inhoudt voor het bestaan zelf van de staat. De Israëliërs en alle joden ter wereld
kunnen daarin niets anders zien dan een continuering van die unieke situatie van
fysiek en historisch gevaar, van de ‘Holocaust’. Maar juist het besef van die unieke
situatie behelst ook een erkenning van feiten die echt en niet te ontkennen zijn, en
het ware irrationeel die niet te accepteren als mogelijke elementen van enig politiek
initiatief. Dat besef hoeft niet tot een irrationele politiek te leiden, noch tot een
weigering van alle concessies en onderhandelingen.
Wat Israël ook doet of nalaat te doen, de risico's blijven dezelfde: een nieuwe
Holocaust - zoals premier Begin niet nalaat bij herhaling te zeggen. Doch slechts het
gebruik van de rede kan ons zeggen of niet nóg grotere risico's verbonden zijn met
Begins momentele niet tot compromis bereide beleid. Begin zelf heeft ooit de meeste
concessies gedaan en de grootste risico's genomen, door de aanvaarding van teruggave
van de Sinaï aan Egypte, als quid pro quo voor een vredesverdrag dat, ondanks alle
mogelijke verzekeringen, uiteindelijk toch maar een vodje papier is. Door zijn
handelwijze heeft Begin zelf bewezen dat het gelijkstellen van een overlevingspolitiek
met een beleid van niet-concessies a priori niet gerechtvaardigd is. Wanneer Begin
nu verklaart dat de tijd voor concessies voorbij is, dan kan dat een juiste of onjuiste
beslissing zijn; slechts een redelijk debat daarover kan aangeven waar de waarheid
ligt.
Wij denken dat de tijd voor concessies en onderhandelen niet voorbij is - en zo
denkt ook de helft van het Israëlische volk - en dat voor de overleving van Israël nog
altijd compromissen en het afzien van bepaalde eisen nodig zijn, zowel van Israëlische
als van Arabische zijde. Maar wij menen ook dat de huidige verstrakking van Israëls
beleid in politieke en niet in pathologische termen verklaard dient te worden. In feite
heeft Begin zowel goede als slechte redenen voor zijn beleid van ‘geen concessies
meer’. Zijn ideaal blijft: van de sluipende annexatie van de bezette gebieden - inclusief
Golan-hoogte - een voldongen feit te maken. Wij en anderen geloven dat Begin ten
onrechte meent dat dàt kan. Maar om de premier ervan te overtuigen dat zijn weg
de gevaarlijkste is, zal het Westen
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zich meer bewust moeten zijn van de risico's van de andere weg. Zelfs het Saoedische
plan durfde niet openlijk te zeggen dat Israël erkend moet worden, en het bevatte
eisen die de facto zouden leiden - indien als geheel aanvaard - tot de vernietiging
van Israël. Niettemin was het Saoedische plan een stap in de goede richting, en zouden
onderhandelingen daarover niet blindelings door Israël verworpen moeten worden.
Het Westen moet echter beseffen dat Israël een grotere behoefte aan garanties heeft
en met name de Westeuropese regeringen zien dat niet in.
Men kan de schade die te Fez is aangericht moeilijk overschatten. Uit de snelle
mislukking van de Arabische topconferentie blijkt dat de Arabische wereld als geheel
in geen enkele omstandigheid het bestaan van Israël zal accepteren. Er is dus voor
Israël geen enkele stimulans om zijn beleid tot annexatie van de West Bank te herzien
of de verharding van zijn bezettingspolitiek te matigen. De binnen- en buitenlandse
tegenstanders van het Saoediarabische regime behoeven zich maar weinig
propaganda-inspanningen te getroosten om dat regime als wankelmoedig tegenover
de zionistische vijand aan de kaak te stellen. En als er geen toekomst is voor het plan
van prins Fahd, kan er evenmin een zijn voor het Europese initiatief. Het is mogelijk
dat de Arabieren spijt krijgen van de fout die ze hebben gemaakt en dat een soortgelijk
plan zal worden gelanceerd dat bredere instemming krijgt. Maar dan zullen de
Israëliërs nog sceptischer gestemd zijn en inmiddels zal Begin hun volledige
goedkeuring verkregen hebben voor zijn verzet tegen elke dialoog met de PLO.
Het plan van prins Fahd werd door de Europese Gemeenschap als te hard voor
Israël beschouwd: het vroeg een volledige terugtrekking van Israël binnen de zeer
kwetsbare grenzen van 1967. Maar een Palestijnse staat is sindsdien een noodzakelijke
component geworden voor elke Midden-Oosten-regeling dat àlle staten van de regio
binnen veilige grenzen in vrede zouden leven. Door zich hiertegen te verzetten hebben
Syrië, Libië en blijkbaar ook de verdeelde PLO laten weten dat de oorlog tegen Israël
zal voortduren tot Israël is vernietigd. Dat is natuurlijk een onvervulbare ambitie,
althans in alle voorzienbare situaties. Zelfs de Sovjetunie erkent Israël als joodse
staat voor joodse mensen.
Het schandaal te Fez zal tenminste twee concrete gevolgen hebben. Het eerste is
dat Israël zijn greep op de West Bank verstevigt, het tweede dat de Amerikaanse
publieke opinie zich opnieuw achter Israël zal scharen ten nadele van de Palestijnen.
Maar het is nog te vroeg om te zeggen hoe een en ander de verhouding tussen de
staten in de regio en de Oost-West-balans aldaar zal beïnvloeden.
Saoediarabië is al een voorzichtige flirt met de Sovjet-Unie begonnen. Het
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zou optimistisch zijn te verwachten dat de Sovjet-Unie zich in de Palestijnse kwestie
zal mengen met als enig doel een internationale regeling te bewerkstelligen. Het zou
nog optimistischer zijn te verwachten dat Amerika de Russische intenties zo zou
opvatten.
Europa's woordenspel aangaande zijn deelneming aan de Sinaï-vredesmacht lijkt
nu minder nuttig dan ooit. Na Fez verkeert premier Begin in een betere positie om
verzet te bieden tegen de Europese formule. Camp David is voorlopig het enige wat
overblijft; Europa zou Israël moeten helpen de Sinaï te evacueren volgens de termen
van Camp David. De redding van de Palestijnen, terecht een Europese prioriteit, lijkt
thans eerder te volgen op - dan vooraf te gaan aan - vredesakkoorden tussen Israël
en zijn buurlanden. Maar het fiasco van Fez heeft wel een verschrikkelijk vacuüm
geschapen.
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Rutger Kopland: Een plek is uitzicht op vroeger, op later, op verte
Hilde Van Belle*
Rutger Kopland, pseudoniem van Rudi van den Hoofdakker, werd in 1934 in Assen
geboren. Hij werkt als psychiater aan de universiteit in Groningen. Hij is getrouwd,
heeft drie dochters, en woont in een knus opgeknapt hoevetje in Glimmen. Hij schreef
een brochure ‘Het bolwerk der beterweters’ en een boek ‘Een pil voor Doornroosje’,
waarin hij zijn visie op wetenschap, psychiatrie en de medische wereld uitwerkt. Van
hem zijn zes dichtbundels verschenen: ‘Onder het vee’ (1966), ‘Het orgeltje van
Yesterday’ (1968), ‘Alles op de fiets’ (1969), ‘Wie wat vindt heeft slecht gezocht’
(1972), ‘Een lege plek om te blijven’ (1975), ‘Al die mooie beloften’ (1978)1. Deze
laatste bundel bevat ook een soort dagboek met de veelzeggende titel ‘Over het
maken van een gedicht’.

Harmonie
Het grasveld is nat van limonade
en kindertranen en ik de vader
zie toe hoe alles gaat
zoals het gaat onder de zon
wat kan ik daar nog meer aan doen
dan diep in de borstkas mee-hoempajen
met buurmans piston
hij oefent voor de harmonie
zijn eerste nummer dit seizoen.

In dit gedicht uit de bundel ‘Onder het vee’ gaat het maar in eerste instantie om
limonade drinkende kinderen in de tuin en een vader die mee-hoempajt met buurmans
piston. Het enjambement (...limonade/en kindertranen...) is Koplands geliefd procédé
om onverwachte verbindingen tot stand te brengen. Een tweede stijlmiddel dat hij
graag gebruikt is de herhaling: ‘zie

*
1

Met dank aan J. Gerits voor zijn medewerking aan dit artikel.
Alle verschenen bij Van Oorschot.
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toe hoe alles gaat/zoals het gaat onder de zon’. De herhaling van gaat benoemt de
herhaling van de tijd: er is niets nieuws onder de zon, alles gebeurt altijd opnieuw.
En wie zou denken dat de buurman die zijn ‘eerste nummer’ inoefent op zijn piston
daarop een uitzondering zal maken, wordt door de slotwoorden ‘dit seizoen’ terecht
gewezen. Elke activiteit komt met de seizoenen terug en misschien moet men
berustend aanvaarden dat daarin de harmonie bestaat, zoals de dubbelzinnige titel
van het gedicht suggereert.
Voor de verdere evolutie van Koplands poëzie is het belangrijk te noteren dat de
ik-figuur in dit gedicht toeschouwer is. Als hij actief wordt, dan beperkt zijn activiteit
zich tot het ‘diep in de borstkas mee-hoempajen’. De niet-betrokkenheid van het
toeschouwend ik verraadt machteloosheid, maar maakt ook de weg vrij voor ironie.
Ironie en afstand nemen gaan samen zoals blijkt uit de tamelijk veel voorkomende
ironische gedichten in de eerste bundels, o.m. het bekende

Jonge sla
Alles kan ik verdragen,
het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.
Maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.
(uit ‘Alles op de fiets’)

Ironie is voor Kopland het middel om zijn sterke emotionele betrokkenheid bij al
wat hij meemaakt te controleren en zelfs te ontkrachten. Zijn ars poetica als debuterend
dichter vinden we samengevat in het gedicht

Lijsterbessen
De dichtkunst beoefenen is
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
constateren dat bijvoorbeeld
in de vroege morgen
de lijsterbessen duizenden tranen dragen
als een tekening uit de kindertijd
zo rood en zo veel.
(uit ‘Onder het vee’)
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Het ‘met de grootst mogelijke zorgvuldigheid constateren’ zal een constante blijven
in de latere bundels, waarin de betrokkenheid van de ik-figuur echter veel groter
wordt. Koplands gedichten worden hoe langer hoe scherper, maar ook ingewikkelder,
moeilijker. De latere gedichten verliezen hun vanzelfsprekendheid en zijn ook minder
ironisch.
In zijn laatste bundel ‘Al die mooie beloften’ (1978) gaat de ik-figuur een soort
gevecht aan met G (God, geliefde,...?). G beheerst de ik-figuur en die wil daarvan
los komen, zelfstandig worden. Daarbij blijft hij echter het gevoel hebben dat G het
altijd beter weet, hem altijd voor is en hem voortdurend in het oog houdt. Hoewel
de ik-figuur tot G roept ‘weg, met jou’, blijft hij ermee converseren, houdt hij G
zodoende in stand. De enige manier om G weg te krijgen is immers G te negeren.
Maar dat lukt de ik-figuur niet, ook na de G-cyclus schrijft hij een gedicht over G:
Eenzame G, ik heb je toch weer bezocht, we hebben
in de ramen gekeken, samen naar het grijze einde van
de dag. Het uitzicht golfde een beetje, alsof we
door tranen keken, maar het kwam van het oude glas.
We waren alleen, uit de vleugel dachten we zachte
Chopin, je had de tafel gedekt, zilver, fluiten,
namaak-damast, het licht van de melkwitte dijen en
borsten op je schilderijen doofde langzaam, we waren
alleen, beiden, dus waarom niet. Dit was toch ons huis
van de weemoed, door de oude muren waren de geluiden,
het koude geschreeuw van pauwen, het klagen van koeien,
waren zij bijna weer aangenaam, de angst, pijn, woede,
riepen zij weer bijna verlangen op, naar vroeger, zo
was het toch G, dus waarom niet, waarom.

In de G-cyclus ontbreekt de ironie en wordt de vorm strakker. Het zopas geciteerde
gedicht is duidelijk een Koplandse variant van het traditionele sonnet.
‘Een lege plek om te blijven’ is de enige bundel waarin de gedichten geen titel maar
een volgnummer hebben. De gedichten in die bundel zijn ook zeer nauw op elkaar
betrokken en verwoorden reacties van de dichter op afscheid, onzekerheid, dood. De
hoofdthematiek van deze bundel kan samengevat worden in twee kernwoorden: gras
en huis. Gras staat bij Kopland o.a. voor het ongekende, de niet-geborgenheid, de
bedreiging waartegen de mens zich wil beschermen. Dit ‘gras’ kan de mens in zijn
bestaan niet negeren. Doet hij dat toch, dan gaat hij eraan ten onder.
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XXI
Op haar daken groeien gras en eeuwig leven,
er moeten gauw weer mensen komen wonen.
De balustrades worden door de wingerd
langzaam afgebroken, aan de kozijnen
vreten rozen, op de muren staat al kut
en I was here. Als je alleen nog wordt
bezocht door vreemdelingen en het in alle
kamers regent als het regent.

Dit gedicht toont de vernietigende kracht van ‘gras’. Een huis, een stad (of een
vrouw?) gaan aan eenzaamheid ten onder. Het huis/de vrouw is totaal weerloos
geworden. De omgeving trekt vernietigend op naar het binnenste van huis en vrouw.
Wat normaal als versiering en verfraaiing geldt: gras, rozen, wingerd, vormt nu een
bedreiging en dient om de aftakeling te beklemtonen. Ook het ‘eeuwig leven’ heeft
hier een negatieve betekenis. Eeuwigheid staat gelijk met dood. Het huis/de vrouw
(een prostituée?) gaan met het verlies van identiteit en weerbaarheid aan de leegte
ten onder. Ze worden niet meer ‘bewoond’ door vertrouwde mensen, maar alleen
nog ‘bezocht’ door vreemdelingen.
Ook in andere gedichten uit de bundel heeft gras duidelijk een negatieve connotatie:
‘...Wie in dit gras nog leeft zal/spoedig sterven van de drank’ (II, v 2-3)
‘In het gras richt zich het gras voor niets
nog eenmaal op in september’ (III, v 3-4)
‘... Verzopen kat van/me, verzopen in het natte gras,...’ (XVI, v 11-12)

Hoezeer ook verbonden met koude, dreiging, dood, is gras blijkens andere gedichten
toch onontbeerlijk op geluksmomenten:

XIII
Paarden waren ver weg, met dit vergezicht
heb ik het moeten doen, ik heb niet geweten
dat ik onder hen graasde en was.
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Nu ik weer paard ben, af en toe, zoals nu,
is mijn lijf zwaar en gelukkig geworden van al
dat gras. Het is vreemd om te zijn wie je bent,
een paard, ver weg in de wei.
Zij heeft mij gevraagd hoe het onder de mensen
was. Geen mens had mij dat ooit gevraagd. Dank
je, heb ik gezegd. Dat was niet haar bedoeling.
Als het mist, zie ik haar kop boven de mist,
als het regent, glimt ze alsof haar hele
lichaam huilt, als de zon schijnt,
schommelt ze met haar kont. Allemaal
voor mij, dat zie ik wel.

Het is één van de weinige ‘geluks-gedichten’ uit de bundel. Het geluk hangt samen
met de animalisering van de ik-figuur, die pas als ‘een paard, ver weg in de wei’ tot
de vreemde ontdekking komt van wie hij in wezen is. De transformatie tot paard doet
de ik-figuur overstromen van geluk en tegelijk ook van liefde voor de partner, die
in alle weersomstandigheden (mist, regen, zon) er alleen maar is voor hem en dat op
een vanzelfsprekende wijze. Dat was duidelijk niet zo in het vorige stadium van het
mens-zijn van de ik-figuur. In de derde versregel staan ‘grazen’ en ‘zijn’ onmiddellijk
naast elkaar, en in r. 5-6 wordt ‘gras’ de oorzaak van het geluk van de ik-figuur
genoemd. Daaruit kunnen we besluiten dat ‘grazen’ en ‘gras’ metaforen zijn voor
‘leven’. Het overkomt je zo maar, je kan het niet ontlopen, je hebt er geen verhaal
tegen, het is een noodzakelijke voorwaarde tot geluk, maar het wordt ook voortdurend
bedreigd door koude en dood.
Het tweede kernwoord uit deze bundel is huis. Met ‘huis’ geeft de dichter aan wat
als bescherming moet dienen voor het ‘gras’ als metafoor van ‘leven’.
Het verlangen om zich te verbergen in een huis met gesloten deuren en ramen
komt telkens terug:
‘Wij hadden de deuren en de ramen gesloten,
we wilden niet worden beroofd en geknecht
door uitvreters en klokkenmakers. Onze geheimen
waren ons Huis en de Stilstaande Tijd.’ (VIII, v 1-4)

De ik-figuren sluiten zich op in hun ‘Huis en de Stilstaande Tijd’, wars van de normale
ruimte- en tijdbeleving die ze als een roof en verslaving
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ervaren. Toch kan dat ideale, paradijselijke bestaan, ontheven aan tijd en ruimte, de
herinneringen aan wat voordien was niet teniet doen. Daaraan lijdt de ik-figuur als
aan een slepende ziekte:
‘Ziekte is liefde die met het vergeten niet
doodgaat, het verlies van wat je niet kwijt
raakt, de oude kleur van de plek op de muur
waar vroeger de foto hing, dat is ziekte.’ (VIII, v 9-12)

Geluk kan niet bestendigd worden, ook niet door het laten stollen in de herinnering.
Het ‘huis’ moet zoals in gedicht VI staat een plek zijn met ‘uitzicht op vroeger, op
later, op verte’. Ramen en deuren moeten opengemaakt worden. Het leven (cf. ‘het
gras’) moet erin geïntegreerd worden. De dynamiek hoort er essentieel bij. Stilstand
is ziekte, uiteindelijk dood.
In Koplands poëzie is er dus een spanning aanwezig tussen het verlangen om de
tijd toch maar stil te zetten bij geluksmomenten en de constatering dat de tijd nooit
stil kan blijven staan. De ik-figuren grijpen vaak terug naar een reëel of gefantaseerd
geluksmoment in het verleden. Soms weigeren ze te aanvaarden dat dit voorbij is en
houden ze zich krampachtig vast aan het verleden, zoals de vrouw op het terrasje in
gedicht VI die schrijft: ‘liefste, ik leef nog en denk nog en schrijf nog aan jou en zou
dat niet meer moeten doen’.
Soms erkennen ze dat het verleden onherroepelijk voorbij is, maar hopen ze dat
die gelukzalige tijd ooit zal terugkomen. En dan wachten ze, zoals in gedicht XXII
‘met oude thee en oude handen’.
Kopland kiest echter, ondanks de weifeling, voor de beleving van het heden, voor
beweging; voor ‘verderdromen’.
‘Wat gisteren was, wat morgen zal zijn
is al eeuwen bekend en verdeeld,
maar vandaag is geheim als tussen
gordijnen een hand zonder lichaam.’ (XXVI, v 9-12)

Op de achterflap van ‘Een lege plek om te blijven’ stond in de eerste uitgaven te
lezen: ‘Als ik even, nogmaals, de samenvatting mag geven want anders komen we
niet verder’. In een interview afgenomen door Tom van Deel, heeft Kopland die
flaptekst als volgt toegelicht: ‘Zoals de flaptekst er nu uitziet is het een ironische
verduidelijking van het feit dat samenvatten een vorm van verderkomen en niet van
stilstand is.
Er zitten in dat tekstje geloof ik vier paradoxen. Je kondigt een samen-
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vatting aan en die komt niet, dat wil zeggen je wekt een verwachting die je niet inlost.
Bovendien is de eerste regel in een heel andere toon gesteld dan de tweede. Dit soort
ironisering is typerend voor wat ik schrijf. De flaptekst wordt over het algemeen
aangegrepen om een samenvatting te geven. Ook met die traditie wordt gespot. En
met het idee dus dat een samenvatting niet iets is om verder mee te komen, dat je
plannen zou moeten maken om verder te komen.’2
Er is al gewezen op het belangrijke fenomeen van de animalisering in Koplands
poëzie. Vooral in ‘Een lege plek om te blijven’ spelen huisdieren en vee, met name
de kat en het paard, een grote rol.

VI
Er is geen plaats om te blijven,
wij ontvangen kaarten met groeten,
buiten woont een paard in de kou.
Toen we van niemand waren, toen
we nog in het wild leefden, een vacht
hadden we toen, met druppels en snot.
Ik loop in het grijze bevroren gras, kom
zo dicht bij je lieve kop, je ogen,
je donzige neus, dat mijn bril beslaat.
Ons huis is omgeven met asgrauwe etsen
met paarden en wandelaars. Een plek is
uitzicht op vroeger, op later, op verte.

In dit gedicht is de metamorfose nog niet volledig zoals in gedicht XIII. Er is nog
een duidelijk onderscheid tussen de ik-figuur, die een huis nodig heeft als beschutting
tegen de koude van de buitenwereld, en het paard dat sterk en onafhankelijk onbeschut
buiten woont in de kou. In de tweede strofe komt het oerverlangen ‘paard’ te zijn tot
uiting, wat dan verder in de bundel zal leiden tot een identificatie met het paard
zonder meer. Het paard leeft in zijn vacht, zoals in een huis. Het is zijn eigen
bescherming, het behoeft die niet van iets anders of van anderen te ontvangen. De

2

Tom van Deel, Zoals die kat. Interview met Rutger Kopland, in Revisor, 2e jrg., nr. 5 (okt.
'75), p. 3.
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ik-dichter daarentegen mist die onafhankelijkheid, hij kan er alleen naar verlangen,
zoals hij het elders in de bundel direct formuleert: ‘een oud huis wil ik zijn met mijn
lichaam, met vuur, drank, zware luiken’ (XVI).
Anders dan het paard, dat volledig gedomesticeerd is, is de kat in Koplands poëzie.
De dichter noemt haar ‘selfsupporting’. De kat heeft haar zelfstandig, ‘wild’ karakter
grotendeels behouden. In het eerste gedicht van de bundel zijn alle bewoners van de
boerderij dood. Alleen de kat overleeft.

I
Boven het hooi hangt de boer in
de balken. In de sneeuw ligt de blote
boerin.
Onder de warme vacht van het dak
heeft het varken vergeefs gewacht op slobber
en slacht.
Wat is er gebeurd. Dit is heel erg, dit is
een gedicht waarin de boer, de boerin en
het varken
Sterven. Als een leeg nest in de winter
is warmte. Ik ben de kat in dit huis,
ze zijn weg,
Maar ik hou van de plek waar ik lag.

De mensen en dieren die van elkaar afhankelijk waren zijn samen gestorven, maar
de onafhankelijke kat niet. Ze houdt van het huis, van de plek waar ze lag; ze is dus
trouw aan het verleden, maar toch weer niet zo solidair met de overige bewoners dat
ze samen met hen ook doodgaat. In de gedichten I en VI demonstreren het paard en
de kat een wijze van overleven. Overleven wordt maar mogelijk als het valse paradijs
van de roerloosheid, waarin de tijd stilstaat en de ruimte onveranderlijk is, afgewezen
wordt. Paard en kat integreren in hun bestaanswijze het gras, d.i. de realiteit, het
leven. Voor de dichter symboliseren ze de kracht, onafhankelijkheid en activiteit in één woord: het leven - waarvoor de mens moet kiezen.
De titel van de bundel: Een lege plek om te blijven (dit is een versregel uit het
14de gedicht) drukt door zijn grammaticale ambiguïteit dezelfde span-
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ning uit die ook in de thematiek naarvoren komt. Het gaat om een plek die niet meer
leeg is als ze ingenomen wordt en terzelfdertijd om een plek die altijd leeg zou moeten
blijven, een mogelijkheid die altijd opengehouden dient te worden.
Thematisch wordt de ambiguïteit op verschillende manieren vertaald: het verlangen
naar de bescherming van het gesloten huis wordt ontmaskerd als een verlangen naar
een vals paradijs van stilstand, eeuwigheid en dood. De mens moet, zoals de kat en
het paard, leven in de spanning tussen de polen van totale ongeborgenheid (gras,
buiten) en volledige geborgenheid (huis, binnen). Zich terugtrekken in één van beide
polen leidt tot ziekte en vernietiging. De ramen en deuren van het huis moeten open
zijn.
Toegepast op de relaties tussen mensen betekent het dat de een de ander zowel
volledige vrijheid en onafhankelijkheid als volledige bescherming en geborgenheid
moet kunnen bieden. De een moet de ander los laten, uitsluitend om te wachten op
zijn (terug)komst.
Kopland is een dichter wiens bundels veel herdrukt worden. Zijn poëzie slaat blijkbaar
bij vele lezers aan. Volgens Herman de Coninck combineert Kopland op ideale wijze
de voordelen van het neo-realisme en de neo-romantiek en is hij daarom ook duidelijk
de beste dichter3.
Tom van Deel (in Bzzlletin 67) schrijft dat in Koplands poëzie veel dood en liefde
voorkomt, en ook veel scheiding en afwezigheid. Kortom, ingrediënten die erg
geschikt zijn voor vlotte consumptie4.
Het is de lezer hopelijk duidelijk geworden dat in Koplands poëzie de romantische
themata als het verlangen naar een paradijs of een betere wereld, de zuiverheid van
gevoelens en van de natuur, de eenvoud enz. inderdaad aanwezig zijn... om
ontmaskerd te worden! En die ontmaskering is meer dan een toepassing van de zgn.
romantische ironie. De spanning tussen realisme en romantiek is zeker kenmerkend
voor Koplands poëzie evenals de psychobiografische inslag5. Aan de juiste dosering
van deze ingrediënten en hun trefzekere verwoording is wellicht het succes van deze
‘gewone’ poëzie te danken.

3
4
5

H. de Coninck, Rutger Kopland en de regelrechte grote gevoelens waar het om gaat, in
Kreatief VIII, 1974, nr. 4-5, p. 71.
Ook geciteerd, in H. Brems, Al wie omziet, p. 110.
Cf. G. Wildemeersch, Kritisch Akkoord 1980, p. 26.
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Mens en kosmos: een nieuwe plaatsbepaling?
Henk Jans
In vermoedelijk alle religies en culturen gaan vanouds mythen en verhalen om
over het ontstaan van het heelal, die ontzaglijke, met hemellichamen bevolkte
ruimte, waarin de verwonderde mens met moeite zijn plaats zoekt te bepalen.
Het gevoelen van ‘vervreemding’ of ‘onbenulligheid’ ten aanzien van een
kosmisch gebeuren dat zich manifest buiten de menselijke invloedssfeer voltrekt
wist de oude kosmologie grotendeels op te vangen door de woonplaats van de
mens te situeren in het geometrisch centrum van het universum. Na de
Copernicaanse revolutie in de astronomie werd de mens mèt zijn aarde tot een
marginaal en irrelevant kosmisch fenomeen gereduceerd. Niet minder
revolutionair was de aflossing van het statisch door een dynamisch wereldmodel
sinds het begin van deze eeuw: daardoor zag ook de kosmologie zich genoopt vanuit een strikt wetenschappelijk standpunt - vragen te stellen en uitspraken
te doen over de ‘aanvangstoestand’ van het universum. En in het heersende
debat daarover willen een aantal kosmologen het bestaan van de mens
reëvalueren als een relevant kosmologisch feit, dat het ontstaan zelf van het
universum kan verhelderen.

Theorie en empirie
Het zal wel niemand verbazen dat het kosmologische discours over de ‘aanvang’
zowel structureel als inhoudelijk nogal verschilt van alle andere uitspraken over de
oorsprong van het universum. Als positieve wetenschap houdt ook de kosmologie
zich aan die bijzondere methode van kennisverwerving en -uitbreiding die men
inductie pleegt te noemen. In de inductieve methode vindt een voortdurende
wisselwerking plaats tussen door de mens ontworpen begrippenapparaten, de theorie
enerzijds en door de mens verrichte waarnemingen of metingen, de empirie anderzijds.
Elke nog zo elementaire waarneming veronderstelt al een minimale ‘theorie’ om het
waargenomene te vatten en te duiden.
In haar geheel gaat die inductieve benadering uit van drie - tenminste impliciet
aanvaarde - vooronderstellingen omtrent de (fysische) werkelijkheid: dat er nl. in
het onderzochte gebied en uiteindelijk in het
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universum zelf, orde, wetmatigheid en rationaliteit is. De orde waarborgt dat er
überhaupt iets begrepen kan worden: dat de werkelijkheid mèèr is dan een willekeurige
verzameling van puur individuele gevallen, waarop onze uiteraard universele(re)
begrippen geen vat zouden hebben. De wetmatigheid waarborgt dat die orde zich uit
in - en kan afgeleid worden van -algemene principes, fysische wetten geheten. De
rationaliteit tenslotte waarborgd dat die orde en wetmatigheid in (overwegend)
mathematische termen geformuleerd kunnen worden. De ultieme rechtvaardiging
van die veronderstellingen is van eerder pragmatische aard: gewoon de enorme
vooruitgang in kennis, inzicht, voorspelbaarheid èn technische beheersing van de
natuurprocessen, welke juist op grond van die veronderstelde aard van de
werkelijkheid werd geboekt.
Het vele denkwerk - ook van strikt deductieve aard - dat in de wetenschap wordt
verricht mag niet verhullen dat de empirie (de waarneming, het experiment)
doorslaggevend blijft om ja of neen te zeggen op alle door de mens geconcipieerde
en principieel hypo-thetische verklaringen. Afgezien van de eerder vermelde
(impliciete) vooronderstellingen, gaat het inductief onderzoek niet uit van stellige
uitspraken dàt iets zus of zo is, maar van vragen - aan de werkelijkheid gesteld - óf
iets niet zus of zo zou kùnnen zijn, niet eerder zus dàn zo begrepen dient te worden.
Terwijl elke (gespecialiseerde) wetenschap al een stuk kosmologie veronderstelt,
al een aantal tijd-ruimtelijke structuren accepteert waarbinnen de onderzochte
processen zich afspelen, dient de kosmologie omwille van haar uniek object - bij
definitie het heel-al - zich ook met die structuren zelf in te laten. Terwijl wij zelf deel
uitmaken van de kosmos proberen wij toch de hele kosmos te begrijpen en te
exploreren! Geen wonder dus dat vooral in de kosmologie ontzaglijk veel theoretisch
werk wordt verzet, maar steeds bezield door de zorg de voorgestelde verklaringen
zó te formuleren dat zij principieel (zij het misschien niet dadelijk) verifieerbaar
blijven langs empirische weg.
De op grond van de inductieve methode verworven onderzoeksresultaten bleken
van meet af aan nogal moeilijk verenigbaar te zijn met de vertrouwde bijbelse
voorstellingen - en hun theologische interpretaties - van het ontstaan en de
ontwikkeling van het universum. Wat men veelal niet inzag was: dat de kosmologie
het aan zichzelf verplicht was te blijven zoeken naar de theoretische en empirische
invulling van de orde, wetmatigheid en rationaliteit in het universum, zonder zich
van dat probleem af te maken door het beroep op een Opperste Instantie, die pas orde
uit de
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chaos zou geschapen hebben of op kritieke momenten tussenbeide kwam om de
natuurprocessen in de gewenste richting te sturen.

Standaardvisie van het universum
De kosmologie bestudeert de huidige toestand van het universum en probeert op
grond daarvan vroegere toestanden (zo mogelijk tot aan de oorsprong) te
reconstrueren. Men ontwerpt alle mogelijke, mathematisch en fysisch consistente
modellen, die qua niet-contradictorische systemen in principe gerealiseerd kunnen
worden. Elk model levert één oplossing op van de Einsteinvergelijkingen van het
gravitatieveld, afhankelijk van bepaalde ‘gekozen’ beginvoorwaarden of
aanvangsgegevens. Alle modellen steunen op verregaande vereenvoudigingen: de
meeste details worden weggelaten, behalve enkele, die men tot de globale kenmerken
van het heelal rekent. Naast en samen met dat theoretisch werk wordt de exploratie
van het universum onverdroten voortgezet. En op grond daarvan probeert men uit te
maken tot welk theoretisch model ons reële universum in feite behoort. Die
wisselwerking tussen theorie en empirie heeft in enkele decennia geleid tot een heel
nieuwe visie op het universum, waarvan we de ‘verworven’ punten in een
standaardvisie onderbrengen. Volgens die visie bezit ons universum vier fundamentele
kenmerken: existentie, evolutie, singulariteit en symmetrie.1

Existentie
Met existentie bedoelt men de bevestigde mogelijkheid het universum in principe te
kunnen onderzoeken met onze gewone fysische middelen en ons mathematisch
instrumentarium. Pas Einsteins theorie van de algemene relativiteit heeft dat mogelijk
gemaakt: alle pogingen om Newtons mechanica toe te passen op de globale
reconstructie van het heelal waren vastgelopen in paradoxen en zelfs contradicties.
Einstein vernietigde in 1917 het tot dan toe algemeen aanvaarde paradigma: dat de
gewone wetten van de fysica binnen het universum niet van toepassing zijn op het
onderzoek van dat universum. Thans geldt het universum als een immens

1

Deze uiteenzetting is grotendeels een resumé van M. Heller, Het universum als
wetenschappelijke mythe, in Streven, nov. 1978, pp. 131-143; voor een ruimer gestoffeerde
behandeling cfr. D.W. Sciama, Moderne Cosmologie, Aula-Paperback 21, Het Spectrum,
Antwerpen/Utrecht, 1974.
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laboratorium, ‘waarin’ wij uiterst grote materie- en energiedichtheden kunnen
bestuderen, ofschoon die op aarde niet realiseerbaar zijn.

Evolutie
Vanouds beschouwde men het universum als een statische structuur: daarin kwamen
wel onderlinge bewegingen van materie voor, maar de afstand tussen twee willekeurig
gekozen punten gold als onveranderlijk in de tijd. Zo algemeen was die overtuiging
dat zij niet eens uitdrukkelijk geformuleerd werd, en dat zelfs Einstein in zijn eerste
ontwerp (het Einstein-universum) zijn eigen vergelijkingen zo manipuleerde dat er
een statisch universum uit te voorschijn kwam. Maar twee maand later toonde de
Sitter al aan dat een andere oplossing mogelijk was: een ‘leeg’ maar uitdijend heelal.
Als eerste wist Friedmann in 1922 andere tussenoplossingen uit te werken.
In die modellen lijkt de aanvangstoestand op het Einstein-universum: statisch en
met grote materie-dichtheid. Naarmate het universum alsmaar verder uitdijt wordt
de materie-dichtheid geringer om op de limiet de nulwaarde te bereiken van het de
Sitter-model. Friedmann beschouwde zijn modellen als puur mathematische
mogelijkheden waarvoor geen enkele empirische bevestiging bestond.
Die bevestiging kwam weldra uit de Verenigde Staten waar Hubble en zijn
medewerkers zich sinds 1912 bezighielden met de spectraal-analyse van het licht
van ver verwijderde sterrennevels. In zo'n spectrum komen typische lijnen voor,
veroorzaakt door de selectieve absorptie van het licht in gassen van bepaalde
chemische elementen (zo onderscheidt men de waterstof-, natriumlijnen, enz.). In
die spectra had Hubble de fameuze ‘rood-verschuiving’ ontdekt die als een
Doppler-effect geïnterpreteerd werd. Het Doppler-effect behelst dat een bewegende
lichtbron hogere frequenties produceert wanneer zij zich naar de waarnemer toe
verplaatst, en lagere wanneer zij zich van de waarnemer weg verwijdert. De
rood-verschuiving impliceerde dus dat die nevels een vluchtbeweging uitvoeren, van
ons - de waarnemers - vandaan. Nadat Hubble in 1923 een nieuwe astronomische
afstandsmeting ontworpen had, kon hij aantonen dat die nevels zich buiten ons
melkwegstelsel bevinden en àlle die vluchtbeweging vertonen.
Op dat moment dook weer een theoreticus van formaat op, de Leuvense prof. G.
Lemaître. Als leerling van Eddington verbond hij zijn grondige kennis van Einsteins
relativiteitstheorie met Hubbles ontdekkingen. Zo ontstond in 1927 zijn fundamenteel
werk, waarvan de titel precies zegt
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waar het hem om te doen was: ‘Een homogeen universum, met constante massa en
groeiende straal, ter verklaring van de radiale snelheid van de extra-galactische
nevels’. Lemaîtres grote verdiente was: de reeds geconstateerde rood-verschuiving
streng deductief uit zijn mathematisch model te hebben afgeleid. Maar hij deed mèèr:
uit zijn zo geheten Eddington-Lemaîtremodel volgde een tweede, nog verwonderlijker
kenmerk. De snelheid van de vluchtbeweging moest des te groter zijn naarmate de
nevels zich verder van de waarnemers vandaan bevonden. En reeds in 1929 kon
Hubble bevestigen dat dit inderdaad het geval is (Wet van Hubble). Merken wij nog
op dat Lemaître op eigen houtje Friedmans oplossingen opnieuw ontdekt had (ze
heten de Friedmann-Lemaîtremodellen) en dat hij daaruit het eerder vermelde
Eddington-Lemaîtremodel koos, dat ons reële universum het best zou weergeven.

Singulariteit
Keren wij het tijdsverloop van een uitdijend heelal om, dan wordt de expansie door
een contractie vervangen: het volume van de ruimte benadert de limietwaarde nul
terwijl de materiedichtheid ‘oneindig’ groot wordt. Fysisch bezien is die limietwaarde
zo iets uitzonderlijks en singuliers dat zij genoemd werd: de aanvangs- of initiële
singulariteit. Die singulariteit was een hoogst onwelkome verrassing voor fysici en
kosmologen: ze is immers een ‘punt’ waar alle gewone fysische wetten het laten
afweten. Het is een echte ‘grens’ van de door ons geconcipieerde tijd-ruimten. Wij
verzamelen wel informatie over de singulariteit maar dan binnen de al ordelijke
regionen van de tijd-ruimte.
Geen wonder dus dat men vele pogingen ondernam om die hinderlijke singularitiet
weg te werken: zij zou slechts opgedoken zijn in de theoretische modellen omdat
men daar van te grove vereenvoudigingen was uitgegaan. Een tijd lang werden
Lemaître en zijn medestanders geridiculiseerd. Maar rond de jaren zestig kon men
er niet meer onder uit: de nieuwe theorievorming toonde aan dat singulariteit
onafhankelijk was van bepaalde symmetrie-voorwaarden, inherent aan de
Friedmann-Lemaîtremodellen. De singulariteit blijkt innig verweven te zijn met de
mathematische structuren zelf van de algemene relativiteitstheorie. En de klap op de
vuurpijl kwam door de ontdekking van de ‘sporen van de aanvang’, de zo geheten
Gamow-straling. (Volgens Lemaîtres hypothese van het oer-atoom en de ‘big bang’
zou een soort gigantische, samengedrukte atoomkern tijdens de oer-explosie, door
radioactieve fragmentatie, de thans nog bestaande chemische elementen opgeleverd
hebben. In 1948 gaf G. Ga-
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mow een nieuwe versie: de uiterst dichte aanvangstoestand zou het karakter van een
plasma hebben gehad, een mengsel van neutronen en elektronen op een zo hoge
temperatuur dat de vorming van echte atomen vooralsnog verhinderd werd. Uit zijn
hypothetisch model wist Gamow de karakteristieken af te leiden die de rest-straling
van een dergelijke oer-explosie thans nog zou moeten vertonen in een gelijkmatig
over de ruimte verspreid stralingsveld.
In de jaren vijftig waren een aantal kosmologen - Bondi, Gold, Hoyle - tot de
tegenaanval overgegaan met een heel ander model: een uitdijend heelal zonder
singulariteit, waarin een voortdurende ‘schepping’ van materie ervoor instond dat
de materie-dichtheid gelijk bleef ondanks de expansie. Die theorie was flink in zwang
toen Penrias, Dicke en Wilson in 1964 de theoretisch ‘voorspelde’ Gamow-straling
ontdekten mèt de vereiste karakteristieken. Het sindsdien door Penrose, Hawking en
Geroch verrichte theoretische werk toonde nog maar eens aan dat alle relativistische
universummodellen, die er enige aanspraak op maken realistisch te zijn - ons reële
universum te kùnnen beschrijven - een singulariteit bevatten.

Symmetrie
In de kosmologie kan symmetrie twee dingen betekenen:
1o dat er in het universum geen geprivilegieerde plaatsen bestaan en dan heet het
universum homogeen
o dat er in het universum geen geprivilegieerde richtingen voorkomen en dan heet
2
het universum isotroop.
Dat homogeniteit niet ipso facto isotropie hoeft te impliceren kunnen wij illustreren
aan het reële fysische voorbeeld van de inwendige opbouw der kristallen. Elk kristal
is homogeen, omdat het is opgebouwd uit de periodische herhaling, zonder hiaat,
van eenzelfde configuratie van ionen, atomen of moleculen. De dichtheid van een
kristal is dan ook overal gelijk, althans voor zover wij een volume-eenheid
beschouwen die tenminste één volledige configuratie omvat. Maar elk kristal is voor
nagenoeg alle andere fysische kenmerken (de wijze waarop thermische, magnetische,
elektrische... energie er zich in voortplant) uitgesproken anisotroop: daar treden
opvallende verschillen op volgens de beschouwde richting.
Wat nu ons universum betreft, men heeft heel goede redenen om aan te nemen dat
een van de mathematisch simpelste oplossingen van de Friedmann-Lemaîtremodellen
- een oplossing die ervan uitgaat dat ons universum homogeen èn isotroop is - in
feite het best beantwoordt aan de fysische realiteit. En ook het meest recente
onderzoek heeft aangetoond
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dat de galaxieën inderdaad op statistisch zeer uniforme wijze over de hele ruimte
verspreid zijn - op voorwaarde dat wij die op voldoende grote schaal overzien - en
dat de kosmische achtergrondstraling zeer isotroop is.

Het debat over de oorsprong
Dat ons universum zo symmetrisch is vormt de grote paradox tussen theorie en
empirie. In de verzameling van alle theoretisch mogelijke modellen hebben de
universummodellen die tegelijk homogeen èn isotroop zijn de limietwaarde nul. De
vraag is dus: hoe komt het toch dat ons reële universum zo - onwaarschijnlijk homogeen en isotroop is? Indien puur toeval de kosmologie bepaalt, welke kans was
er dan dat uit de ontzaglijke verzameling van alle mogelijke werelden deze, onze
reële wereld ontstond? Of anders bekeken: indien er geen louter toeval in het spel
is, welke nog uit te denken en/of te ontdekken fysische mechanismen hebben onze
reële wereld gemaakt tot wat zij geworden is?
In de recente kosmologie vinden wij vier antwoorden op die boeiende vraag.
Vooral het laatste antwoord is verrassend omdat het teruggrijpt naar het schijnbaar
definitief opgegeven antropocentrisme van vóór de Copernicaanse revolutie in de
astronomie.2

C.W. Misners ‘uniformiserende acties’
C.W. Misner gaat ervan uit dat de beginvoorwaarden volkomen willekeurig gekozen
mogen worden: de aanvangstoestand van het universum is volledig chaotisch, noch
homogeen noch isotroop. In zijn hypothese bestaan er fysische processen die de
materie op korte tijd gelijkmatig verdelen. Maar in een uitdijend heelal moeten die
hypothetische interacties wel snel genoeg zijn om alle plaatsen van het heelal te
bereiken: verloopt die uitdijing te snel, dan zou het fysisch signaal met de grootst
mogelijke snelheid (die van het licht) nooit alle uithoeken bereiken en niet kunnen
instaan voor de ‘uniformisatie’ van de ruimte. Misner ontwierp dus in 1968 een reeks
modellen, waarin de geometrie van de ruimte en het verloop van de uitdijing zo
geconstrueerd zijn dat het licht, in een eerste evolutiefase, herhaalde malen een hele
rondreis door het universum kan

2

Deze uiteenzetting is grotendeels gebaseerd op een niet gepubliceerde tekst (De mens als
kosmologisch feit) ons welwillend afgestaan door Prof. Dr. M. Heller (Warschau); cfr.
eveneens D.W. Sciama, o.c.
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maken. En aangezien de neutrino's (elementaire deeltjes met lichtsnelheid) door hun
interacties met de materie de aanvankelijke dichtheidsverschillen vermogen te
neutraliseren, wordt ons universum tenslotte - statistisch en op grote schaal overzien
- homogeen en isotroop.3
Misners modellen werden grondig bestudeerd. Uit die studie bleek dat zijn
‘uniformiserende interacties’ slechts efficiënt zijn dank zij aparte parameters die in
zijn model binnengeslopen waren. Maar daarmee blijft de vraag overeind: waarom
is ons universum zo apart?

Derek Raine en het principe van Mach
Het tweede antwoord op de gestelde vraag dateert al van de voorgeschiedenis van
de relativiteitstheorie. Nog vóór Einstein had Mach de overtuiging uitgesproken dat
ruimte en tijd, los van de materie, gewoon niet bestaan: mèèr nog, dat de materie en
haar bewegingen ruimte en tijd volledig bepalen. In Einsteins relativiteitstheorie gaat
er wel een zekere invloed uit van de materie op de tijd-ruimtelijke structuren, maar
zij worden er (meestal) niet volledig door bepaald: Einsteins vergelijkingen zijn zelfs
verenigbaar met een tijd-ruimte zonder materie.
Machs principe is een onuitputtelijke bron van discussies gebleven. De Brit Derek
Raine heeft het op originele wijze weer opgenomen4. In zijn mathematische modellen
worden àlle lokale eigenschappen van de tijdruimte volledig bepaald door de verdeling
en beweging van de totale materie in het universum. Al die modellen vallen op door
hun hoge graad aan symmetrie: m.a.w. de materie slaagt er niet in de tijd-ruimte
volledig te determineren tenzij ze voldoende gelijkmatig over de hele kosmos
verspreid is. Anisotrope modellen komen automatisch in tegenspraak met Machs
principe: ‘wij leven in zo'n aparte wereld, omdat alleen zo'n wereld verenigbaar is
met het principe van Mach’. Maar voor de meeste kosmologen blijft ook daarmee
de vraag open, zolang dat principe een postulaat, is waarvoor nog geen empirische
bevestiging geleverd werd.

3
4

C.W. Misner, The Isotropy of the Universe, in The Astrophysical Journal, 151, 1968, pp.
431-457; cfr. D.W. Sciama, o.c. pp. 176, 200.
R. Raine, Mach's Principle in General Relativity, in Monthly Notices of the Royal
Astronomical Journal, 1975, p. 507; cfr. D.W. Sciama, o.c. pp. 46, 129, 198, 200.
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Y.B. Zeljdovitsj' ‘wrijving van het vacuüm’
De Russische kosmoloog Zeljdovitsj baseerde zijn theorie op alle bekende wetten
van de gravitatie en de quantumfysica.5 Hij laat de materie (deeltjes) ontstaan uit de
- vooralsnog materieloze - sterke ‘kromming’ van de Einsteiniaanse tijd-ruimte in
de buurt van de aanvangssingulariteit. Maar die singulariteit moet dan anistroop zijn:
volgens Zeljdovitsj kunnen uit de symmetrische singulariteiten van Friedmann en
Lemaître nooit materiedeeltjes geboren worden. Alleen doordat de aanvankelijke
uitdijing van het heelal anisotroop verliep - met verschillende snelheden in
verschillende richtingen - kon een materieverwekkend proces op gang komen, dat
analoog is met de wrijving in de klassieke mechanica. In een vloeistof treedt alleen
wrijving op wanneer verschillende lagen zich met verschillende snelheden bewegen:
die wrijving zet zich in warmte om en de dissipatie van die energie zal met verloop
van tijd de hele vloeistofmassa homogeniseren. Op analoge wijze zou de aanvankelijk
anisotrope wrijving van het energie-rijke ‘vacuüm’ tegelijk de materie doen ontstaan
en op korte tijd de dissymmetrieën doen verdwijnen. Zeljdovitsj' antwoord op de
gestelde vraag luidt: ‘Ons universum is zo apart, omdat uit een anisotrope
aanvangssingulariteit noodzakelijkerwijze een symmetrisch universum moet
voortkomen’. Maar ook zijn hypothese mist vooralsnog een empirische verificatie,
zodat de meeste fysici de discussie open laten.

B. Carters ‘antropisch principe’
Bernard Carter heeft de termen van het probleem omgekeerd. Volgens hem is het
opgeven van het antropocentrisme in de post-Copernicaanse astronomie een
vruchtbaar methodologisch beginsel, dat men evenwel niet tot een wetenschappelijk
dogma mag verheffen. Twee soorten structuren - op kleinere schaal - zijn eveneens
kosmologische feiten. Om te beginnen heeft elke galaxie, elke ster, elke planeet qua
inhomogene structuur in de ruimte iets uitzonderlijks en gepriviligieerds. Vervolgens
is er het eveneens empirische feit: dat heel aparte gunstige voorwaarden van
temperatuur, astro-fysische omgeving, chemische samenstelling enz... onmisbaar
zijn voor ons eigen bestaan in de kosmos als waarnemers van

5

Y.B. Zeljdovitsj, I.D. Novikov, De structuur en de evolutie van het universum, (in het
Russisch), Moskou, 1975; cfr. D.W. Sciama, o.c. pp. 176, 200.
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die kosmos. Op tenminste één planeet is leven ontstaan en de evolutie daarvan bracht
wezens voort die o.m. kosmologie bedrijven.6
Carter hanteert dit feit als een methodologisch beginsel, waaruit heel wat kan afgeleid
worden omtrent de noodzakelijke structuren van ons reële universum. Volgens zijn
‘zwak antropisch beginsel’ is onze positie in het universum noodzakelijkerwijze
geprivilegieerd; niet omdat wij in het geometrisch centrum zouden wonen, maar
omdat die positie verenigbaar is met ons bestaan als waarnemers van het universum.
Uit het antropisch beginsel volgt o.a. dat de ouderdom van het universum niet
willekeurig klein of groot kàn zijn. Was het universum (veel) ouder, dan zouden er
niet genoeg ‘gewone’ sterren zijn zoals onze zon die voldoende energie op stabiele
wijze uitstralen: en dat blijkt een onmisbare voorwaarde te zijn voor het ontstaan en
de instandhouding van leven op een planeet. Was het universum (veel) jonger dan
zouden de zwaardere elementen (dan waterstof) zich nog niet hebben gevormd die
eveneens onmisbaar zijn voor het leven.
Carter wist uit zijn beginsel enkele relaties af te leiden tussen bv. de ouderdom
van het heelal en zijn totale massa, relaties die Eddington al eerder had afgeleid uit
de fameuze ‘numerieke coïncidenties’.7 Het gaat daar om het merkwaardige feit dat
er tussen bepaalde parameters van de micro- en macrokosmos zeer eenvoudige relaties
bestaan, alle van de grootte-orde van het getal 104. Zo is de verhouding tussen de
‘straal van het heelal’ en de klassieke ‘straal van een elektron’ bij benadering gelijk
aan 1040. De verhouding tussen de gravitatie en de elektrische kracht tussen een
proton en een elektron is ongeveer gelijk aan 2 × 1039. Dat beide getalwaarden van
dezelfde orde van grootte zijn is dan de eerste coïncidentie. Een tweede coïncidentie
is het feit dat hetzelfde groot getal (1040) gelijk is aan de vierkantswortel van het
aantal deeltjes (protonen) in het universum. Vooralsnog missen de door Eddington
en Carter afgeleide relaties een theoretische fundering op een nog dieper liggende
mathematische structuur, maar het feit dat Carter ze ook uit zijn antropisch principe
wist af te leiden stemt toch tot nadenken.

6
7

Cfr. George Gale, The Anthropic Principle, in Scientific American, dec. 1981, pp. 114-122.
B. Carter, Large Number Coincidences and the Anthropic Principle, in Cosmology, IAU
Symposium, Reidel Publ. Company, 1977, pp. 291-299; cfr. D.W. Sciama, o.c. pp. 128-130.
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Carter formuleerde ook een ‘sterk antropisch beginsel’: het universum of - in
mathematische termen uitgedrukt - het geheel van de parameters die het beschrijven,
moet van die aard zijn dat het, in een bepaalde periode van zijn bestaan, verenigbaar
is met het ontstaan van een waarnemer. De existentie van intelligente waarnemers
is slechts mogelijk voor zover men uitgaat van welbepaalde en uiterst beperkte
combinaties van o.m. de beginvoorwaarden. In het geheel van de theoretisch mogelijke
modellen bepalen die combinaties de deel-verzameling van de kenbare universums.
In zijn antwoord op de gestelde vraag parafraseerde Carter Descartes' uitspraak:
‘Cogito, ergo mundus talis est’. Ik denk, dus is de wereld van die (denk- en kenbare)
aard.
C.B. Collins en S.W. Hawkings hebben die argumentatie op hun manier
ontwikkeld8. Elk niet-contradictorisch model stelt een mogelijk universum voor.
Maar vele van die universums evolueren zo dat daarin nooit galaxieën ontstaan. Maar
die schijnen noodzakelijk te zijn voor het ontstaan van een intelligente waarnemer
die niet kan bestaan tenzij in een voldoende symmetrisch universum. ‘Het feit dat
wij het universum waarnemen als zijnde zeer isotroop, zou dan slechts een
consequentie zijn van ons bestaan’. Een andere kosmos was of is mogelijk, maar dan
zou er zeker geen kosmologie zijn.

Kosmologie en scheppingsgeloof
De onbevangen mee-denkende christengelovige vraagt zich terecht af hoe de jongste
inzichten van de kosmologie verenigbaar zijn met zijn geloof in een God, Schepper
van het heelal.
Het is zonder meer duidelijk dat de eerste drie antwoorden op de vraag naar de
oorsprong van het universum niets anders beoogden dan trouw te blijven aan het
methodologisch project van hun wetenschap: tot aan en zelfs in de oorsprong zoeken
naar kenmerken of structuren, inherent aan de fysische werkelijkheid, die de hele
evolutie vanaf de aanvang verhelderen. Sinds Einstein en de quantumfysica is het
alsmaar duidelijker geworden hoe ongemeen rijk aan informatie (en determinatie)
die fysische werkelijkheid is, ook in haar zogenaamd meest primitieve en elementaire
toestand. Hier blijft o.i. de mogelijkheid open naar de vraag: waar die
informatie-rijkdom vandaan komt? Moeten en mogen wij ons beperken tot

8

C.B. Collins, S.W. Hawking, Why is the Universe isotropic? in The Astrophysical Journal,
180, 1973, pp. 317-334.
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de constatering dat de vooronderstelde orde, wetmatigheid en rationaliteit er zijn; of
mogen of moeten wij ook vragen naar de eigenlijke bron, de oorsprong van die
opvallende ‘intelligibiliteit’ van de materie? Voor de - ondogmatische en onkerkelijke
- Einstein was het antwoord op die vraag nogal evident: die intelligibile rijkdom
diende men in een soort Superieure Intelligentie te situeren. Of woordelijk: ‘De met
een diep - aan het religieuze verwant - gevoel verbonden overtuiging dat een
Superieure Intelligentie zich in de ervaarbare wereld openbaart, vormt mijn
Godsbegrip’9. Van bij de aanvang was de fysische werkelijkheid zo rijk aan informatie
dat zij a.h.w. autonoom haar door ons met veel moeite ontrafelde evolutie kon
beginnen. Wie evenwel geen ‘behoefte’ heeft aan een verklaring van het zijn en
zo-zijn van de aangetroffen orde, wetmatigheid en rationaliteit zal in gemoede een
Schepper daarvan kunnen missen.
Het vierde type antwoord ging een heel andere en hoogst onverwachte richting
uit. Ofschoon de kosmologen daartoe kwamen langs een heel andere weg dan een
Teilhard de Chardin b.v., herinnert hun antwoord sterk aan zijn visie op mens en
kosmos: hij komt echt voort uit edn kosmos die van zulke aard diende te zijn dat die
mens-wording mogelijk werd. In dat perspectief blijft dan o.i. weer de vraag open
naar het waarom en hoe van dat opmerkelijk fenomeen. Misschien heeft Einsteins
Superieure Intelligentie een kenbaar èn gekend universum, uiteindelijk dus ons
mensen zelf gewild (en lief gehad zoals de christelijke belijdenis beweert)? Zonder
het bevestigende antwoord op deze vraag als een dwingende conclusie uit het
antropisch principe te willen afleiden, menen wij dat het op zijn minst verenigbaar
is met die recente kosmologische visie.

9

A. Einstein, Mein Weltbild, Berlijn, 1964, p. 171.
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Duitse literatuur tussen 60 en 70: Wallraff, Böll, Handke, Frisch
Ludo Verbeeck
We bespreken in dit tweede deel van onze bijdrage een viertal auteurs. Een
bewust beperkende keuze: het is immers niet onze bedoeling een overzicht te
geven van ontwikkelingen in de Duitse literatuur van de jaren zestig en zeventig,
maar wel een volgens ons centraal fenomeen met enkele voorbeelden te
illustreren. Of de aangehaalde teksten tot het blijvende werk van deze auteurs
behoren, willen we in het midden laten - trouwens, wie heeft daar thans een
maatstaf voor? Wel trokken zij door hun polemische aard de aandacht van de
kritiek uit diverse kampen. We zouden zelfs nog verder kunnen gaan en beweren
dat de hier onderzochte teksten van het literaire centrum weg tenderen naar
die randzone tussen kunst en praxis waar Wellershof het over had. Het is precies
deze middelpuntvliedende tendens die hen het karakter van experimentele
ondernemingen verleent. Of deze experimenten geslaagd genoemd kunnen
worden, doet hier minder ter zake. Zij hebben één verdienste gemeen: zij helpen
de discussie omtrent het echtheidsgehalte van literatuur vooruit.

Günter Wallraff: voorrang voor de feiten
We beginnen met een bespreking van de meest omstreden auteur van de jaren
zeventig, Günter Wallraff. Wallraff werd tegen einde van de jaren zestig bekend als
schrijver van berichten omtrent zijn ervaringen als werknemer in verscheidene
fabrieken en bedrijven. De voornaamste daarvan bundelde hij onder de titels
Industriereportagen (1966 & 1970) en 13 unerwünschte Reportagen (1969). Om
voortijdige identificatie en wegzending te vermijden, bood hij zich bij zijn werkgevers
aan onder een vreemde naam en veranderde ook zijn uiterlijk voorkomen. Deze voor
een schrijver ongewone werkwijze maakte van Wallraff in geen tijd een gevreesde
figuur, bij zoverre dat naar het schijnt in kringen van patroons een signalement over
hem zou ciculeren. Zonder veel resultaat overigens, want enkele jaren geleden wist
hij zich te laten aanwerven als redacteur bij het boulevardblad Bild-Zeitung, eigendom
van het machtige Springer-concern. Hij was daar een zestal maanden werkzaam en
bracht
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daarover verslag uit in zijn boek Der Aufmacher. Der Mann, der bei ‘Bild’ Hans
Esser war (1977), dat meteen bestseller-verkoopcijfers haalde.
In dit werk onthult en ontleedt Wallraff de bedenkelijke praktijken die inzake
‘newsmaking’ bij Bild schering en inslag blijken te zijn. De auteur heeft verklaard
te schrijven voor de twee miljoen Duitsers voor wie Bild nagenoeg de enige dagelijkse
lectuur vormt. Hij gaf er zich daarbij rekenschap van dat hij waarschijnlijk maar een
minieme fractie van dat lezerspubliek bereikt1. Wel heeft Wallraff reeds vroeger de
aandacht getrokken van de intellectuelen en zo kwam zijn werk onvermijdelijk ook
terecht in de discussies omtrent literatuur. Hij zelf heeft zich altijd met kracht tegen
verwijzingen naar dit domein verzet: ‘Ich habe nie geschrieben, um als Literat gefeiert
zu werden’ is een uitspraak die in vele variaties in de interviews terugkeert2. Maar
precies dit verweer - en de onvermijdelijkheid ervan - zijn kenschetsend voor de
grenssituatie waarin de reflectie over de mogelijkheden van het schrijven thans
verkeert. Wallraff is inderdaad niet gewoon een journalist die reportages maakt,
onderkoelde berichtgeving is hem vreemd. Hij zet om te beginnen zijn eigen bestaan
als schrijver telkens weer op het spel. Zijn reportages zijn dan ook van binnen uit
geschreven, naar het uit de sociologie bekende princiep van de ‘teilnehmende
Beobachtung’. Zij zijn dus niet neutraal, maar veeleer bewust partijdig, omdat zij op
de overtuiging stoelen dat de gezochte waarheid - het betreft hier meestal complexe
en geraffineerde praktijken van geestelijke uitbuiting - niet aan een exacte weergave
van de feiten alleen zal ontspringen, maar eerst aan hun indringende analyse.
Ten laatste hier wordt ook Wallraff geconfronteerd met een probleem van methode,
ja van techniek en stijl. Daarover ondervraagd, beroept hij zich vooreerst, bij
gelegenheid onder verwijzing naar Egon Erwin Kisch, de ‘rasende Reporter’ uit de
jaren dertig, op het onderscheid fictie/reportage: ‘Aber im Gegensatz zum Erzähler
bemüht er (de reporter) sich um glaubwürdigere, um nachprüfbare Formen der
Darstellung’.

1

2

Achteraf zou blijken dat Wallraff de invloed van zijn boek op Bild-lezers onderschat had.
Met het honorarium van de Aufmacher werd een fonds opgericht om slachtoffers van Bild
te helpen. Een boycot-oproep werd op korte tijd door meer dan 100.000 lezers van Bild
ondertekend. Wallraff deelt daarover details mee in het vervolg op zijn eerste Bild-boek,
Zeugen der Anklage. Die ‘Bild’-beschreibung wird fortgesetzt (1979).
Cfr. het interview met F.J. Görtz, Kunst - das wäre das Allerletzte, in H.L. Arnold & S.
Reinhardt, Dokumentarliteratur, München, 1973.
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Toch is hij er zich van bewust dat bij een doelgericht ordenen van documentair
materiaal een beroep moet worden gedaan op schrijfprocédés. Hij spreekt inderdaad
zelf van montage, contrastwerking en dergelijke, met het oog op het bereiken van
een zeker effect bij de lezer: ‘Im weitesten Sinn sind das natürlich künstlerische
Mittel; denn es erfordert schon Phantasie, das Material zu ordnen. Sie als rhetorische
Mittel zu bezeichnen, halte ich nicht für richtig. Rhetorik hat immer etwas mit
Demagogie zu tun, mit dem Versuch, jemanden zu überreden. Ich lasse mehr die
Dinge für sich selbst sprechen, da hat der Rezipient die Möglichkeit sich dafür oder
dagegen zu entscheiden’3.
‘Die Dinge für sich selbst sprechen lassen’: daarmee legt Wallraff zich vast op
een wel erg dubbelzinnige formule. Want de dingen spreken altijd maar door ons,
zeker wanneer het om de beschrijving van maatschappelijke toestanden, d.w.z. in de
realiteit neergeslagen en gestolde bewustzijnsprocessen gaat. Bert Brecht wist daarover
mee te praten en zou het zeker niet bij die naïeve formule gelaten hebben. Deze en
andere uitspraken hebben dan ook verdeelde reacties opgeroepen4.
Dat Wallraff op de theoretische implicaties van zijn werk niet al te diep doordenkt,
kan hem ten goede worden gehouden. Toch hebben al die besliste verklaringen iets
van bezweringen waarmee een onconventioneel en onburgerlijk leven tegen
inkapseling binnen het instituut literatuur behoed moet worden.
Maar ook zijn incognito-afdalingen naar het inferno van fabriek of bedrijf maken
van hem nog geen arbeider of bediende. Zijn geslaagde vermommingen verlenen
aan zijn levenswijze bij alle morele ernst iets van een ononderbroken happening;
ook de publikatie van zijn boeken heeft met de steevast volgende rechtsgedingen
duidelijk deel aan dit herhaalde happening-effect. Reden genoeg om het geval-Wallraff
onder te brengen in een grensgebied van de literaire vormgeving waar het begrip
literatuur op het punt staat van zijn elitaire status afstand te doen.

3
4

Beide citaten in Arnold/Reinhardt, Dokumentarliteratur, p. 181.
Voor en tegen in het fenomeen-Wallraff worden voortreffelijk uiteengezet in de bundel In
sachen Wallraff. Berichte, Analysen, Meinungen und Dokumente, ed. Christian Linder,
Reinbek, 1977. Verder nog: U. Hahn/M. Töteberg, Günter Wallraff, München, 1979.
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Heinrich Böll: fictie in de strijd tegen persmisbruik
Interessant wordt dit nu voor ons betoog eerst door een tegenvoorbeeld. We hebben
daarvoor de roman Die verlorene Ehre der Katharina Blum van Heinrich Böll
gekozen, omdat hier hetzelfde thema, nl. dat van de manipulatie door de nieuwsmedia
behandeld wordt. Het boek verscheen in 1974 en behoort zeker niet tot het beste wat
Böll geschreven heeft. Het is in zekere zin een gelegenheidswerk: hij schreef het als
antwoord op aantijgingen in de pers als zou hij door zijn uitspraken in verband met
de Baader-Meinhof-affaire de sfeer van terrorisme in Duitsland in de hand werken5.
Daar het werk deel uitmaakt van Bölls sterk geëxponeerde politieke stellingnamen
van die jaren en op de markt kwam in de bewogen maanden die de beruchte
Baader-Meinhof-processen voorafgingen, trok het samen met de verfilming door
Volker Schlöndorff behoorlijk de aandacht. Precies in die politiek-maatschappelijke
context interesseert het boek ons.
Het kan inderdaad verrassen dat Böll de tegen hem gerichte hetze uitgerekend met
een geschrift beantwoordt dat hij als ‘Erzählung’ betitelt. Het verhaal draait om een
banale liefdesaffaire. Katharina Blum leert op een feestje tijdens de Keulse
carnavaldagen een man kennen en brengt daarna op haar appartement de nacht met
hem door. Wat zij niet weet: de man geldt als terrorist en wordt door de politie
gezocht. 's Morgens in de vroegte valt deze bij haar binnen, maar op dat ogenblik is
de man er reeds in geslaagd te ontkomen. De vrouw wordt verhoord. De volgende
dag prijkt haar foto met bijpassende kop in de uitgave van het blad dat Böll in zijn
verhaal steevast Die Zeitung noemt. Wanneer enkele dagen later de in de zaak
betrokken journalist bij haar op rendez-vous verschijnt, schiet Katharina hem neer.
Met de verhoren die nu volgen, begint het verhaal. Zoals uit deze samenvatting blijkt,
werd de fabel bijeengeroerd uit het

5

Het ging met name om een artikel in Der Spiegel van 10 januari 1972, waarin Böll de mening
uitte dat ook Ulrike Meinhof recht had op een eerlijk proces, dit als antwoord op een stuk in
Bild-Zeitung, dat de Baader-Meinhof-groep na de bankoverval te Kaiserslautern, waarbij
een politieman gedood werd, als moordenaars bestempeld had (cfr. Die Zeit van 22.8.75).
Te vermelden is nog dat Böll precies ook in die periode, najaar 1972, de Nobelprijs
toegewezen kreeg. Een eender scenario zou zich nog eens herhalen na de moord op de
Berlijnse rechter Günter von Drenkmann in 1974: in een TV-commentaar op de dag van
Drenkmanns begrafenis was de naam Böll uitdrukkelijk in verband gebracht met het
terrorisme. De daaropvolgende reeks processen werd op 17 juli 1980 beëindigd met een
uitspraak van het hoogste Duitse gerechtshof, dat Böll volledig rehabiliteerde.
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materiaal van een krimi- en lovestory. Het verhaal zelf echter wordt opgebouwd met
documenten en getuigenissen; de verteller kan bij het ordenen daarvan contrasten
opwekken en naar believen ironisch ingrijpende commentaar leveren. De opstelling
van de figuren weerspiegelt een aantal actuele situaties in de Bondsrepubliek die alle
op de ene of andere manier met de lotgevallen van de Baader-Meinhof-groep te
maken hebben: bankoverval, inbraak, bestorming van de woning van Ulrike Meinhof
door de politie, de pers-hetze tegen Ulrike en Bölls uitspraken ten haren gunste,
politieke en erotische bindingen tussen Andreas Baader en Ulrike Meinhof enz. Wel
schikt de auteur deze gegevens naar eigen goeddunken; toch blijft hun herkomst uit
de gebeurtenissen duidelijk herkenbaar.
Het eigenlijke thema van de roman is dus wel degelijk de manipulatie door een
bepaalde pers van een mensenleven, waardoor dit in zijn eer wordt vernietigd. Het
verrassende is wel dat Böll zijn eigen geval in een verhaal projecteert waarvan de
rekwisieten nagenoeg alle aan de Baader-Meinhof-affaire zijn ontleend, waardoor
een vrij gewaagde identificatie wordt gesuggereerd. Dit ligt in Bölls temperament,
dat risico's niet schuwt. Wij willen hier echter een andere vraag stellen, namelijk of
de gekozen vorm wel de geschikte is om dit thema te behandelen. Het door Böll
gebruikte model houdt zowat het midden tussen een directe aanval (type pamflet)
en een parodistisch verhaal, waarbij de auteur zich gemakkelijker achter de vertelde
feiten kan verschuilen. Als verhaal nu staat het te dicht bij de feiten, als pamflet staat
het er door de barrière van de gefingeerde plot te ver af. In de plaats daarvan zou een
documentaristische verwerking van gegevens omtrent Bild-Zeitung denkbaar zijn,
maar dan versterkt door een ‘literaire’ behandeling die nog een andere dimensie
zichtbaar weet te maken dan de loutere feiten. Dat dit geen fantaisistische inval is,
wordt bewezen door een merkwaardige passus. Böll laat namelijk zijn verhaal
voorafgaan door volgende tekst: ‘Personen und Handlung dieser Erzählung sind frei
erfunden. Sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken
Ähnlickeiten mit den Praktiken der “Bild”-Zeitung ergeben haben, so sind diese
Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich’.
We herkennen hierin een model dat bij romans of films die op de actualiteit
inspelen, gebruikelijk is en waardoor de auteur zich wapent tegen eventuele
gerechtelijke vervolgingen. Gewoonlijk staat zulk een tekst op de rugzijde van het
titelblad in de buurt van het copyright en wordt op die manier duidelijk afgescheiden
van het eigenlijke romancorpus. Hier staat hij in aanvalstelling heel alleen op de
rectozijde, in dezelfde letter als het dan volgende verhaal: doordat op die manier zijn
functie in de context
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onzeker wordt, verglijdt hier de grens tussen realiteit en fictie. Bij aandachtige lectuur
merken we bovendien dat het gebruikte model op zijn kop wordt gezet. Normaal is
dit model gebouwd op de tegenstelling: niet met opzet, maar slechts toevallig. De
invoering van een derde term: ‘onvermijdelijk’ doet deze eenvoudige logische
oppositie te niet en veroorzaakt een betekenisverdichting die de lezer in patstelling
houdt. Precies aan deze averechtse behandeling van een gegeven taalmodel ontleent
dit ‘voorwoord’ zijn irriterende kracht, het is meteen de sterkste passus uit het hele
boek. Hier wordt iets zichtbaar van een ‘andere’ schrijfkunst, waar taal met taal een
gevecht aangaat en op die manier een stuk werkelijkheid doorzichtig maakt zonder
een beroep te moeten doen op een ‘verhaal’.

Peter Handke: op zoek naar een methode
Een vrij kras voorbeeld van de schrijver die met taalmodellen werkt, deze al schrijvend
van zich afzet ofwel ze agressief in zijn tekst inzet om op die manier zijn object te
omschrijven en op te vangen, leverde Peter Handke met zijn boek Wunschloses
Unglück (1972). Weerom betreft het hier een tekst die door zijn duidelijke relatie tot
de actualeit op het genre fictie invreet en zich toch tegelijk door de vormgeving aan
de rand daarvan blijft bewegen. Het boek draagt trouwens de ondertitel ‘Erzählung’.
Handke schrijft er over de zelfmoord van zijn moeder. De auteur stelt vast dat zulk
een verhaal maar één uitgangspunt kan hebben: de sprakeloze ontzetting om het
gebeurde en de absolute onmacht om daarover te schrijven. Elders in het boek benoemt
hij die onmacht in termen van taal en verhaal: ‘Etwas Unnennbares’, heisst es oft in
Geschichten, oder: ‘Etwas Unbeschreibliches’, und ich halte das meistens für faule
Ausreden; doch diese Geschichte hat es nun wirklich mit Namenlosem zu tun, mit
sprachlosen Schrecksekunden. Sie handelt von Momenten, in denen das Bewusstsein
vor Grausen einen Ruck macht; von Schreckzuständen, so kurz, dass die Sprache
für sie immer zu spät kommt; von Traumvorgängen, so grässlich, dass man sie
leibhaftig als Würmer im Bewusstsein erlebt (pp. 44-45). Daarmee is een tweede
thema aangeslagen dat met het eerste - zijn moeders dood - zeer eng verweven is:
de vraag naar de vormgeving die precies bij deze materie tot een onmogelijke en
dringende opgave wordt. Handke geeft zich daarbij vrij uitvoerig van de
mogelijkheden rekenschap. De passussen waarin hij dit doet, hebben het uitzicht van
theoretische reflecties; ze vormen een ingeschoven stuk dat het verhaal ongeveer in
het midden onderbreekt. Het feit dat de auteur dit deel ostentatief tussen
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haakjes plaatst, pleit voor de welberekende technische finesse waarmee hij deze
beschouwingen inkleedt. Hij ziet twee gevaren die het schrijven hinderen: Diese zwei
Gefahren - einmal das blosse Nacherzählen, dann das schmerzlose Verschwinden
einer Person in poetischen Sätzen - verlangsamen das Schreiben, weil ich fürchte,
mit jedem Satz aus dem Gleichgewicht zu kommen. Das gilt gilt ja für jede literarische
Beschäftigung, besonders aber in diesem fall, wo die Tatsachen so übermächtig sind,
dass es kaum etwas zum Ausdenken gibt (p. 42). De gevonden oplossing ligt in de
spanning tussen wat Handke ‘Tatsache’ en ‘Formulierung’ noemt: Anfangs ging ich
deswegen auch noch von den Tatsachen aus und suchte nach Formulierungen für
sie. Dann merkte ich, dass ich mich auf der Suche nach Formulierungen schon von
den Tatsachen entfernte. Nun ging ich von den bereits verfügbaren Formulierungen,
dem gesamtgesellschaftlichen Sprachfundus aus statt von den Tatsachen und sortierte
dazu aus dem Leben meiner Mutter die Vorkommnisse, die in diesen Formeln schon
vorgesehen waren (..)
Ich vergleiche also den allgemeinen Formelvorrat für die Biographie eines
Frauenlebens satzweise mit dem besonderen Leben meiner Mutter; aus den
Übereinstimmungen und widersprüchlichkeiten ergibt sich dann die eigentliche
Schreibtätigkeit (pp. 42-43).
Plaatsen we Handkes werkwijze tegenover die van Wallraff en Böll, dan stellen
we vast dat hij in tegenstelling tot de twee andere auteurs op methodische implicaties
veel verder doordenkt. Interessant is dit precies omdat het over vergelijkbare materies
gaat: verhaalstof met wortels in de actualiteit en met een uitgesproken documentaire
grondslag. Handke staat dan even ver af van Wallraffs positie, waarbij deze de dingen
voor zichzelf wilde laten spreken als van Bölls onoordeelkundige vermenging van
document en fictie. Hij toont daarbij twee dingen aan: ten eerste dat blote feiten niet
bestaan, dat zij pas door de formulering tot feiten-voor-ons worden; ten tweede dat
dit formuleren niet naar de wijze van de natuur spontaan uit de feiten groeit, maar
dat de spreker een beroep doet op modellen en uitdrukkingsmiddelen die in de taal
reeds voorgevormd zijn. De originaliteit van Handkes aanpak nu ligt hierin dat de
beide elementen, feiten en formulering, bewust uit elkaar worden gehouden. Het
verhaal van zijn moeders leven en sterven ontstaat pas uit de beredeneerde
wisselwerking tussen die twee polen. We krijgen dus meer dan gewoon een
anecdotische verzameling biografisch materiaal; de tekst weerspiegelt in de volle
zin van het woord een schrijfproces: ‘sich an jemanden heranschreiben’, noemt
Handke het.
Daarom mag men dit verhaal ook niet letterlijk willen lezen alsof het om
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een biografie ging; het steekt in zekere zin vol fictie, maar dan wel gecontroleerde,
in bedwang gehouden fictie, die aan het feitenmateriaal reliëf en diepte geeft. Handkes
methode biedt een mogelijke oplossing - één onder vele wellicht - voor een oud
probleem: dat van het realisme. Hoe complex dit probleem is, geeft een andere tussen
haakjes geplaatste notitie te bedenken: (Die Fiktion, dass Fotos so etwas überhaupt
‘sagen’ können -: aber ist nicht ohnehin jedes Formulieren, auch von etwas
tatsächlich Passiertem, mehr oder weniger fiktiv? Weniger, wenn man sich begnügt,
bloss Bericht zu erstatten; mehr, je genauer man zu formulieren versucht? Und je
mehr man fingiert, desto eher wird vielleicht die Geschichte auch für jemand andern
interessant werden, weil man sich eher mit formulierungen identifizieren kann als
mit bloss berichteten Tatsachen?) (p. 24).
De omschrijving lijkt op het eerste gezicht erg bevreemdend: de graad van
nauwkeurigheid in de weergave van feiten zou zich naar buiten, naar de lezer toe als
het ware manifesteren in een equivalent aan fictioneel gehalte, beide zouden elkaar
in evenwicht houden en zelfs ondersteunen. Bij nader toezien is ze misschien niet
zo ongewoon; men kan er zelfs een pleidooi voor de roman en voor fictioneel proza
in het algemeen in vernemen. Het verrassende zit hem in de koppeling van feit en
fictie; in dit spanningsveld komt dan weerom zoiets als een limietwaarde tot stand,
die wij als werkelijkheid-voor-ons kunnen bestempelen. De feiten blijven daarin en
ongrijpbare kern; het zichtbaarmaken ervan komt toe aan de arbeid van de
formulering, d.w.z. van de taal, die aldus uit haar passieve rol van louter rapporteren
wordt bevrijd.

Max Frisch: schrijven voor zijn leven
We willen in dit verband nog een laatste auteur ter sprake brengen bij wie
gelijkaardige bekommernissen in de jaren zeventig tot experimenten in realistisch
proza hebben geleid. Dit kan wellicht verwonderen, daar Max Frisch sinds zijn in
1964 verschenen roman Mein Name sei Gantenbein zowat als de kampioen van de
superfictie mag gelden: deze roman was geheel geschreven in de modus van het
‘gesteld dat’. Reëel voorgestelde handelingen werden hier opgelost in een bundel
mogelijkheden, de personages opgesplitst in variabele rollen. In 1972 publiceerde
Frisch zijn Tagebuch 1966-1971, dat in zekere zin als tegenhanger begrepen kan
worden van zijn verkenningen in het rijk van de zuivere fictie. Natuurlijk ligt in een
dagboek uiteraard levens- en realiteitsstof opgeslagen; het boek spiegelt trouwens
naast een snede uit het leven van Frisch zelf een bijzon-
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der pregnant stuk wereldactualiteit uit die jaren: Vietnam en de studentenrevolte.
Maar het was niet geschreven omwille van deze persoonlijk en historisch belangrijke
feiten; zowel uit de gevarieerde taalregisters als uit een aantal theoretische reflecties
blijkt dat Frisch hier eerder een methode van schrijven inoefent om deze feiten en
de aura van werkelijkheid waarin zij baden, op te vangen en vast te houden. Ze zijn
in de vorm van citaten of zakelijke beschrijvingen vaak als brute materie in de tekst
zelf aanwezig; er komen ook reportageachtige gedeelten voor, reisverslagen meestal;
verder beschouwingen, maar ook echte verhalen, fictie dus. Voor het merendeel zijn
deze fictieve verhalen schetsmatig gehouden, bewust onafgewerkt. Het geheel
weerspiegelt de chaotische veelheid van het leven zelf, waarin door middel van
verschillende lettertypes en andere subtielere methodische ingrepen door de auteur
een voorlopige, fragmentarische ordening wordt nagestreefd.
Wat nu meer bepaald de spanning tussen realiteit en fictie betreft, daarvoor levert
de herhaalde inlassing van ‘Fragebogen’ een bijzonder frappant staal van
grensverkenningen in dit domein. Deze vragenlijsten worden omzeggens de lezer
voorgelegd. Enkele voorbeelden:
20.
Lieben Sie jemand?
21.
Und woraus schliessen Sie das?
22.
Gesetzt den Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht: wie erklären Sie es
sich, dass es nie dazu gekommen ist? (p. 10)
Sind Sie schon einen Tag lang oder eine Stunde lang tatsächlich ohne Hoffnung
gewesen, auch ohne die Hoffnung, dass alles einmal aufhört wenigstens für Sie? (p.
182)
1.
Hassen Sie Bargeld?
2.
Warum?
3.
Haben Sie schon ohne Bargeld leben müssen? (p. 258)
Weerom ligt de kracht van deze Fragebogen in het gebruik van een taalmodel dat
wij uit het dagelijkse leven kennen, maar dat hier in een fictionele context wordt
ingezet. Vele van deze vragen draaien rond het probleem van het ouder worden. Ook
de statuten van een zgn. ‘Vereinigung Freitod’ raken dit thema. Daar vooral wordt
duidelijk dat de ouder
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wordende Max Frisch een onbarmhartig gesprek met zichzelf voert. Maar we kunnen
dit rijke boek hier niet verder uitdiepen: we willen liever de uitwerking nagaan van
de door de auteur uitgeprobeerde schrijftechniek op het daaropvolgende, dat zich
weer als ‘vertelling’ aanbiedt, maar tegelijk meer dan om het even welk ander werk
van Frisch een autobiografie is, meer nog, een zelfontbloting. Het betreft het verhaal
Montauk (1975).
Montauk is de naam van een kustplaatsje aan het meest noordelijke punt van Long
Island waar Frisch voor een weekend naar toe trekt met een jonge vrouw die hij in
New York heeft leren kennen ter gelegenheid van een interview. Frisch neemt dit
feitelijk (of fictief?) gegeven als raam om fragmenten en episodes uit zijn leven op
te halen die in ander werk van hem slechts zijdelings herkenbaar zijn. De meest
schrijnende van deze episodes is wel het relaas van het mislukte samenleven met de
schrijfster Ingeborg Bachmann, die enkele jaren later zelfmoord pleegde. Zoals reeds
vermeld worden de autobiografische fragmenten opgehangen aan de draad van het
mislukte uitstapje naar Montauk. Maar toch gaat het hier om meer dan gewoon een
kunstig opgezette flash-back-techniek, zoals we die kennen uit de geschiedenis van
de roman. Dit moge blijken uit de confrontatie tussen twee kort opeenvolgende
passussen. De ene draagt de titel ‘Ich probiere Geschichten an wie Kleider’, titel
ontleend aan de roman Gantenbein. Frisch werpt er een vernietigende blik op zijn
vroeger werk: Immer öfter erschreckt mich irgendeine Erinnerung, meistens sind es
Erinnerungen, die eigentlich nicht schrecklich sind; viel Bagatellen, nicht wert, dass
ich sie erzähle in der Küche oder als Beifahrer. Es erschreckt mich nur die
Entdeckung: Ich habe mir mein Leben verschwiegen. Ich habe irgendeine
Öffentlichkeit bedient mit Geschichten. Ich habe mich in diesen Geschichten entblösst,
ich weiss, bis zur Unkenntlichkeit. Ich lebe nicht mit der eignen Geschichte, nur mit
Teilen davon, die ich habe literarisieren können. Es fehlen ganze Bezirke (...) Es
stimmt nicht einmal, dass ich immer nur mich selbst beschrieben habe. Ich habe mich
selbst nie beschrieben. Ich habe mich nur verraten (p. 156).
Frisch' zelf-attaque is blijkbaar gericht tegen het fictionele in zijn werk, het spelen
met de eigen biografie. Tegenover dit geliterariseerde leven plaatst hij in de andere
passus de opzet van zijn nieuwe boek:
Amagannsett
heist also der kleine Ort, wo er gestern beschlossen hat, dieses Wochenende zu
erzählen: autobiographisch, ja, autobiographisch. Ohne Personnagen zu erfinden;
ohne Ereignisse zu erfinden, die exemplarischer sind als seine Wirklichkeit; ohne
auszuweichen in Erfindungen.
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Ohne seine Schriftstellerei zu rechtfertigen durch Verantwordung gegenüber der
Gesellschaft; ohne Botschaft. Er hat keine und lebt trotzdem. Er möchte bloss erzählen
(nicht ohne alle Rücksicht auf die Menschen, die er beim Namen nennt): sein Leben
(155).

Besluit
‘Ohne auszuweichen in Erfindungen’. Handke sprak ooit eens - we citeerden dat in
het begin van dit opstel - van ‘unnötigen Fiktionen’, die slechts van het eigenlijke
afleiden. Met deze zo opvallend convergerende uitspraken is het probleem van een
herziening van het statuut van de fictionaliteit en haar rol bij de beschrijving van
werkelijkheid op zijn minst gesteld, al blijft het ook verre van opgelost. Het kwam
in de hier gekozen teksten bijzonder sterk tot uiting, precies omdat het over werken
ging die eng betrokken waren op de actualiteit, zij het de politieke of de persoonlijke.
Proberen we het verschil tegenover de tendens van de jaren zestig aan te geven, dan
lijkt dit wel hierin te liggen: in de zgn. documentaire literatuur meende men via
document en feitenrelaas een onmiddellijke toegang te hebben gevonden tot wat men
meende de werkelijkheid te zijn. Meestal ging het daarbij om bewust eenvoudig
gehouden reconstructies van historische gebeurtenissen zoals het Auschwitz-proces
of de zaak Oppenheimer, om maar twee bekende voorbeelden te noemen6. Dit geloof
in de sprekende kracht van feit en document is nog duidelijk waar te nemen bij Günter
Wallraff en de sterk bij hem aanleunende ‘Arbeitskreis Literatur der Artbeitswelt’.
Bij andere auteurs groeit het inzicht dat feiten zich in laatste instantie onttrekken aan
onze blik. Een terugkeer naar het rijk van de zuivere fictie wordt echter tegelijk
afgewezen. Het zoeken van een middenweg kenmerkt dan ook hun pogingen tot
herziening.
Zij nopen tot twee vaststellingen. Zonder verhaal zal het wel nooit gaan. Aan de
andere kant wordt door de technieken die wij hier beschreven hebben, het klassieke
type roman als het ware aan de randen aangevreten en is misschien bezig zich
langzaam maar toch ingrijpend te veranderen. Het is in elk geval niet zo dat na de
crisis van het fictioneel proza in de jaren zestig de auteurs onverdeeld zelftevreden
weer aan het vertellen zijn geslagen. Werpen we een blik op de jongste verhalen van
Peter Handke, Die linkshändige Frau (1976) en Langsame Heimkehr (1979), dan
stellen

6

Zie Peter Weiss, Die Ermittlung (1965), en Heinar Kipphardt, In der Sache J. Robert
Oppenheimer (1964).
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we vast dat het weliswaar om fictie gaat; maar het uitgedunde en rechtlijnige
verhaalgegeven en het voorzichtige, bijna wantrouwige hanteren van de taal laten
niet toe van een terugkeer te spreken naar de constructivistische verhaalkunst van
de jaren vijftig. Wanneer we naar aanknopingspunten zoeken, dan moeten we
waarschijnlijk verder teruggrijpen, naar grootmeesters uit de eerste decennia van
deze eeuw als Kafka en Döblin. Handke beroept zich trouwens uitdrukkelijk op de
eerste. Op de tweede beroept zich een auteur als Günter Grass, die wij hier niet
besproken hebben, maar die in zijn jongste werk Kopfgeburten (1980), na het net
iets te nadrukkelijk aangeprezen Der Butt (1977), de draad van het moeizame
geschreven, maar zoekende Aus dem Tagebuch einer Schnecke (1972) weer opneemt.
Bij Grass ontwikkelt zich de kritiek op het fictionele alleszins meer in de richting
van een doordringing van fictie met essayistisch ferment: de zoveelste aanwijzing
dat hier een evolutie in gang is gezet die nog niet aan haar eind toe is.
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Forum
Noodlot en Noodzaak bij G.G. Marquez
In Zeitmagazin, de kleurenbijlage van Die Zeit van 11 september 1981, staat een
wereldprimeur afgedrukt: een onuitgegeven verhaal van Gabriël García Marquez.
Het behoort tot de reeks die Gabo heeft geschreven tijdens zijn ‘literaire staking’,
onzaliger gedachtenis. Het spoor van je bloed in de sneeuw speelt hoofdzakelijk in
Parijs en de hoofdpersonen zijn niet de vertrouwde inwoners van wat we voor het
gemak ‘Macondo’ zullen noemen, maar leden van de Colombiaanse jet-set. Toch
voel je dadelijk dat je op het vertrouwde terrein bent dat GGM sinds vijfentwintig
jaar niet heeft verlaten, nl. dat van zijn eigenste mundo ficticio.
Billy Séchez de Avila, telg uit een stinkend rijke familie, is een atletisch
vechterstype, maar in de grond een bang en kwetsbaar wezen. Nooit heeft hij een
voet buiten Colombia gezet. Nena Daconte daarentegen is grootgebracht in een
Zwitsers pensionaat, en hoewel zij eruit ziet als een kindvrouwtje, is zij veel rijper
en wereldwijzer dan haar kersverse echtgenoot. GGM brengt die twee bij elkaar
zonder zich te bekommeren om de psychologische waarschijnlijkheid: ‘Niemand,
behalve zij zelf, begreep hun liefde of kende er de oorpsrong van’. Daar moet de
lezer het dan mee stellen, net zoals je in Kroniek van een aangekondigde dood1,
GGM's laatste succesroman, niet verneemt waarom Bayardo San Román nu juist in
een godvergeten dorpje komt logeren en er Angela Vicario, een dom gansje, trouwt.
In beide gevallen doet zich een reactie voor die regelrecht na op een drama uitloopt.
Als het jonge paar uit Cartagena de Indias in Madrid aankomt, krijgt Nena van de
Colombiaanse ambassadeur een bos rozen. Zij bezeert haar ringvinger aan één van
de doornen, maar dat ongelukje is vlug vergeten, want als bruidsgeschenk wacht
hààr een kapitale witte nertsmantel, en hèm een onbetaalbare Bentley Cabriolet.
Billy raakt zo gefascineerd door die droomwagen, dat hij besluit, ondanks de
hevige sneeuwval, in één ruk naar Parijs te rijden. In zijn roes merkt hij niet dat zijn
vrouwtje een bloedig spoor trekt in de sneeuw.
Nena Daconte echter weet dat zij er ernstig aan toe is en loodst haar man naar een
Parijse kliniek. ‘Zij moest uit de wagen worden geholpen, maar verloor noch haar
berusting, noch het bewustzijn. (...) Haar hand voelde slap en

1

Gabriel Garcia Márquez, Kroniek van een aangekondigde dood, Meulenhoff, Amsterdam,
1981, 105 pp.
Id., Die Spur deines Blutes im Schnee, in Zeitmagazin, 11/9/81.
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kil aan. (...) Nena Daconte glimlachte haar man nog één keer toe en wuifde naar hem
tot de berrie in de verte van de gang verdween’. Billy heeft geen flauw idee van de
ernst van de toestand, hoewel de arts hem zegt dat zijn vrouw op de urgentie-afdeling
moet.
Het is dinsdagavond, en Billy is alleen in een vreemde stad. Hij slaagt erin, een
kamertje te vinden in een smoezelig hotelletje op enkele passen van het hospitaal.
Omdat het maar één keer per week bezoekdag is, moet hij tot de volgende dinsdag
wachten om Nena weer te zien. Na een paar vergeefse pogingen om de toegang te
forceren, berust hij in het onvermijdelijke en tracht zich staande te houden in zijn
nieuwe omgeving.
Als hij eindelijk het hospitaal binnen mag, verneemt hij dat Nena de donderdag
tevoren is gestorven, nadat de beste Franse specialisten zeventig uur lang voor haar
leven hadden gevochten. Al die tijd had de door de ambassade gealarmeerde politie
naar hem gezocht, terwijl hij op tweehonderd meter van haar doodsbed aan haar lag
te denken! Een week lang was hij de meest gezochte man van Frankrijk geweest de politie had in Parijs drie Bentley Cabriolets gevonden, maar niet die van hem...
Zijn foto (die de politie had gevonden in Nena's handtas) was overal aangeplakt en
zelfs herhaaldelijk vertoond op televisie!
Alleen het stomme toeval kan verklaren dat Billy niet bij zijn vrouwtje was toen
zij stierf. Maar het toeval is slechts de vermomming van het onvermijdelijke - Le
hasard et la nécessité is voor ons gehoor hetzelfde als Le hasard est la nécessité.
Ook Kroniek van een aangekondigde dood is een illustratie van die stelling. Als X
dit had gedaan en Y dat had nagelaten te doen, als X niet had getreuzeld en Z niet
zo vergeetachtig was, zou Santiago Nasar nog leven. Hij is de enige die niet weet
dat Angela Vicario hem heeft aangewezen als haar minnaar, nadat Bayardo San
Román tijdens hun huwelijksnacht heeft vastgesteld dat zij geen maagd meer is.
GGM laat zijn verteller er de nadruk op leggen dat niemand ooit een bewijs voor
die beschuldiging heeft gevonden. De wraakactie van Angela's broers krijgt dan ook
iets volslagen irreëels. De moord op Santiago geschiedt omdat hij ten dode is
opgeschreven: ‘Zijn hand was ijskoud en als van steen, als de hand van een dode’,
vertelt het dienstmeisje van de familie (p. 15). Zoals Nena's hand, zal de lezer
opmerken...
Angela's moordenaars volbrengen hun beulswerk als in een roes en net zoals de
andere dorpelingen proberen zij jarenlang ‘de keten van de toevallige gebeurtenissen
te ordenen waardoor het absurde mogelijk was geworden’ (85). Precies wat Billy
ook doet, als hij twintig jaar later zijn verhaal doet aan de ik-persoon (de verteller)
van Het spoor.... ‘Het was duidelijk dat we dat niet deden uit verlangen om mysteries
op te lossen’, aldus de verteller van Kroniek..., maar omdat niemand van ons kan
doorleven zonder precies te weten welke plaats en welke opdracht het noodlot hem
had toebedeeld’ (85). Het aldus bereikte inzicht is dus erg beperkt: niet méér dan een
plaatsbepaling binnen een geheel waarvan de coördinaten niet te achterhalen zijn.
Wanneer je deze centrale zin uit Kroniek... leest, denk je aan een ambachtsman, die
met monikkengeduld alle onderdelen van zijn werk op hun plaats brengt, maar die
geen zinnig woord kan zeggen over de ‘diepere betekenis’ van zijn arbeid. Zo maakt
Baltazar (in De uitvaart van de Mamá Grande) vogelkooien die zo vernuftig zijn
geconstrueerd, dat ze al zingen vóór er vogels in zitten. Als men hem zegt dat hij
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een groot kunstenaar is (‘Je had architect moeten worden!’) lacht hij verlegen, niet
begrijpend.
GGM's werk kan je uitteennemen en de onderdelen ervan netjes klasseren in
verschillende bakjes. Pas dan valt op dat hij steeds weer dezelfde elementen gebruikt.
Ook het constructieschema blijft in grote trekken gelijk. Precies daarin zit het elemento
añadido, het
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aan de realiteit toegevoegde gedeelte, zoals Mario Vargas Llosa zegt. Een voorbeeld:
angst, voor de existentie en voor de dood. Al in zijn eerste verhalen speelt hij een
centrale rol. En in Het spoor... staat: ‘Billy droeg om zijn hals een medaillon zonder
afbeelding van een heilige, dat op en neer ging op het ritme van zijn angstige hart’.
Onder zijn trieste reputatie als vechtersbaas ontdekte Nena ‘een bang en kwetsbaar
weeskind’. Hetzelfde kan je zeggen van de oude patriarch, die een hele schijnwereld
opbouwt om zijn terror de existir te exorciseren. En in Kroniek... lezen we dat één
van Santiago Nasars moordenaars erg autoritair is, maar dat zijn roeping om te
commanderen berust op angst voor de dood (54).
Nog een voorbeeld: muziek. Nena Daconte speelt saxofoon, en zij is voorbestemd
om te sterven. De jonge Pastor is klarinettist, en hij wordt doodgeschoten (Het kwade
uur). De jongeman die wordt begraven bij het begin van Afval en dorre bladeren is
un pobre mùsico muerto. Muziek is gevaarlijk: zij roept herinneringen op en wekt
nostalgie. Harpmuziek b.v. wekt bij de patriarch heimwee op naar de oorlog; daarom
laat hij ook een muzikant folteren...
En Pietro Crespi, de man die alles afweet van pianola's, pleegt zelfmoord (Honderd
jaar Eenzaamheid). Zoals deze twee weerkerende thema's zijn er nog tientallen.
Garcia Marquez' genie bestaat in het geduldig opbouwen van een eigen
romanwereld die veel complexer is dan een Zimmeruurwerk. Of die wereld naar een
au-delà verwijst, is twijfelachtig; even onzeker is de relatie tot de ‘(Zuidamerikaanse)
realiteit.’ Hij bestempelt zichzelf steevast als een ambachtsman, die niets moet hebben
van symbolen (‘Die kunnen alles en niets betekenen’) en die verbaasd is over alles
wat men achter zijn werk heeft gevonden.
Nauwgezet speuren naar constanten brengt echter wel aan het licht, dat elementen
als stof, afval, onkruid, stank, verrotting, ontbinding, stront, wijzen op een
onmiskenbare, inherente trend naar verval, of algemener, naar entropie. Bij hem is
er geen punt Omega, zoals bij Teilhard de Chardin. Pessimisme en fatalisme
domineren, in zijn laatste werken niet eens meer getemperd door humor en Spielereien,
zoals in Honderd jaar Eenzaamheid. De vloed van beelden heeft plaats gemaakt voor
een strakke, zakelijke verteltrant. Je staat dan ook wat verwonderd te kijken als je in
Dieter E. Zimmers inleiding op Het spoor... leest, dat ‘GGM's wereld een kleurrijkere,
wonderbaarlijkere, intensere, diepere werkelijkheid te zien geeft. “Magisch realisme”
werd de stijl genoemd: een schrijver, bij wie in het gewone leven de kinderlijke
onbevangenheid is afgesleten, vindt een wereld uit, die zo stralend nieuw is als alleen
kinderen hem vermogen te beleven. En zonder zich te bezondigen aan lichtvaardig
optimisme, schept hij een universum waarin het zwartgallige, haast suicidaire
negativisme, dat in onze hedendaagse Europese literatuur een haast verplicht
ingrediënt is, geen plaats vindt. Dat is - jammer voor de Europeanen - García Márquez'
bijdrage tot de hoop’.
Je moet wel heel selectief lezen om - ook in Honderd Jaar Eenzaamheid - niet te
zien dat GGM méér is dan un vulgar notario de loreal, een registreerapparaat van
een veronderstelde ‘Zuidamerikaanse realiteit’ die een tegengewicht moet vormen
voor onze verziekte Europese schimmenwereld. Hoop en wanhoop, zin en zinloosheid,
leven en dood vechten in zijn werk een ongelijke strijd uit. Wie één van die dimensies
uitvlakt, miskent de complexiteit van één van de grootste oeuvres uit de
Zuidamerikaanse literatuur.
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Positivistische wetenschap en economie
In Nederland schetst het Centraal Planbureau (CPB) een aantal maal per jaar een
beeld van de economische situatie. Bovendien worden voorspellingen gedaan over
de economische ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid (de zgn. ‘basisvariant’) en
bij gewijzigd beleid.
Door de op basis van verschillende beleidsalternatieven verkregen ‘scenario's’ te
leggen naast de gewenste economische ontwikkeling, kan dát beleidspakket
geselecteerd worden dat naar verwachting het meest bijdraagt aan de realisatie van
de gewenste ontwikkeling (bijvoorbeeld t.a.v. inflatie en werkloosheid).
In de enkele notities die hier volgen, zal ik niet ingaan op bijvoorbeeld de politieke
haalbaarheid van maatregelen die volgens het CPB tot de meest gewenste
ontwikkeling leiden, noch op de vraag, door wie die ontwikkeling wordt gewenst.
Ik wil alleen op enkele consequenties wijzen die volgen uit de manier waarop het
CPB vanuit ontwikkelingen in het verleden voorspellingen doet over ontwikkelingen
in de toekomst. Omdat deze voorspellingen via het economisch beleid èn via een
opgeroepen stemming van ‘hoe slecht het nu weer gaat’ ons allemaal direct raken,
moeten ze met de grootst mogelijke zorg omkleed worden.
Een van de consequenties van de manier van voorspellen van het CPB is de
prententie, dat voor in principe ieder willekeurig pakket beleidsmaatregelen kan
worden nagegaan welke de effecten hiervan zullen zijn op korte en middellange
termijn. Dit is een erg gevaarlijke pretentie, zoals ik hoop te kunnen toelichten. Niet
alleen vanwege de in deze pretentie verborgen opvatting over wat economische
kennis is en langs welke weg deze verkregen moet worden, maar ook omdat naar
mijn mening die prententie niet kan worden gerechtvaardigd in het geval van het
voorspellen van effecten van matigingsbeleid zoals vandaag de dag actueel. Naar
mijn mening is enige relativering van de ‘vanzelfsprekende juistheid’ van de
CPB-analyse inzake effecten van matigingsbeleid wel op zijn plaats.

Positivisme in de economie
De wijze van economie-beoefening door het CPB is grotendeels terug te voeren op
een positivistische wetenschapsopvatting. Een positivistische instelling reduceert
keuzegedrag dat optreedt als gevolg van de omstandigheid dat we niet alles kunnen
hebben wat we willen, (dit keuzegedrag vormt het object van de economische
wetenschap) tot ‘revealed acts’ of waargenomen handelingen. Daarmee negeert de
positivistisch ingestelde econoom veel elementen die in de totstandkoming van de
keuze een rol hebben gespeeld, met name het subjectieve en interpretatieve element
in het ‘kiezen’. Maar laten we eens wat preciezer nagaan wat positivisme is. De
positivist erkent in feiten de enige bron van kennis. Hij vraagt dus slechts naar de
feiten en niet naar waarom die feiten zo verschijnen. Voor de positivistisch ingestelde
econoom betekent dit, dat hij een empirisch model (empirisch in de zin van betrekking
hebbend op de werkelijkheid) van de waarneembare economische werkelijkheid
meent te kunnen opstellen. Zo'n model vat de kwantitatieve economische
samenhangen samen en is beschreven met behulp van een groot aantal wiskundige
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vergelijkingen. Een model is echter steeds een weergave van een bepaalde opvatting
inzake de werkelijkheid. Op grond van de positivistische opvatting kan een model
van de waarneembare werkelijkheid zélf worden opgesteld en niet van een opvatting
over die wer-
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kelijkheid en kan ook worden begrepen waarom de positivistische econoom slechts
de analyse van de implicaties van het empirisch model als economische kennis
accepteert. Een andere mogelijkheid bestaat immers niet voor de positivistische
econoom aangezien zijn model de werkelijkheid zelf voorstelt. Vragen kunnen
derhalve slechts binnen het kader van het model gesteld worden. Een vraag waarop
slechts een antwoord past dat door de ervaring niet gecontroleerd kan worden, is
voor de positivist een schijnvraag, waarvan het geen zin heeft deze te stellen. Iedere
identificatie van het model met een of andere doelstelling wordt afgewezen; immers
een doelstelling is geen waarneembaar feit. Waarom baseren sommige economen
zich op een positivistische wetenschapsopvatting? Welnu, die zou het mogelijk maken
een economische wetenschap op te bouwen bevrijd van waarden en normen. Dat zou
deze wetenschap ‘veralgemenen’, terwijl de aard van de problemen scherp
gedefinieerd zou kunnen worden. Economisch onderzoek kan dan verricht worden
langs de weg van de natuurwetenschappelijke methode. Deze methode wordt dan
vaak verdedigd met verwijzing naar in die hoek bereikte resultaten.
Voor wat betreft het door het CPB gehanteerde empirische model, het zgn.
VINTAF-model, moet eerlijkheidshalve worden vermeld, dat de variabele
‘economische levensduur’ niet is meegenomen als geobserveerd feit, hoewel in
principe observeerbaar. Tijdreeksen van economische levensduur zijn geconstrueerd
met behulp van andere, bekende tijdreeksen. Deze te construeren tijdreeks moet aan
zekere economische voorwaarden voldoen en kan dus niet gezien worden als een
louter statistisch resultaat.
Men kan verdedigen dat voorwaarden geen feiten zijn, maar opvattingen
vertegenwoordigen (eventueel ingegeven door feiten) en dat dus strikt genomen het
VINTAF-model een model geeft van een opvatting over de wer-
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kelijkheid en niet van de werkelijkheid zelf. Ik meen echter, dat deze voorwaarden
(b.v. een ‘oneindige levensduur’ wordt niet toegelaten) zo feitelijk gefundeerd zijn,
dat zonder bezwaar het VINTAF-model kan worden aangemerkt als positivistisch.

Het probleem van de objectiviteit
Kom ik nu toe aan een aantal kanttekeningen bij consequenties van een positivistische
houding zoals bij het CPB in zwang is. Het eerste probleem is dat van de objectiviteit.
Wanneer ik bij wijze van spreken kritiek zou uiten op een empirische, informatieve
bewering zoals het CPB die doet, dan zou het met verwijzing naar de feiten mijn
kritiek kunnen weerleggen. Juist vanwege de omstandigheid dat deze beweringen
steunen op een model van de werkelijkheid en niet van een opvatting over de
werkelijkheid, althans vanuit een positivistische visie geredeneerd, kan er geen
gesprek gevoerd worden over de beweringen en worden deze tot dogma. Wel kan er
natuurlijk gepraat worden over allerlei in dit verband secundaire kwesties, zoals de
betrouwbaarheid van het statistisch materiaal en gevolgde schattingsprocedures,
maar volgens de positivist bestaat er in essentie maar één model en dat is het model
van de werkelijkheid.
Interessant is in dit verband ook een recente bijdrage van de Tilburgse econoom,
Dr. A. van Schaik, waarin hij onderzoekt bij welke opvatting over de economische
samenhangen zoals bekend in de literatuur, VINTAF als model van de werkelijkheid
het meest aansluit1. Wanneer ik zou volharden in mijn kritiek, dan zou het CPB
opnieuw deze kritiek naast zich neer kunnen leggen door op te merken, dat ik me
baseer op statistisch materiaal, dat meetfouten bevat, dan wel dat ik de
CPB-beweringen niet begrijp.
Langs deze weg kunnen empirische, informatieve oordelen altijd staande worden
gehouden tegen alle kritiek in. Echter, hoe kan dan worden beslist, of beweringen
objectief waar zijn of niet? Als antwoord hierop formuleert het positivisme een
methodologische regel: aan de eis van objectiviteit is voldaan wanneer we ons aan
bepaalde methodische voorschriften houden.
Betekent deze positivistische methodologie echter niet, dat we te maken krijgen
met de mythe van de methodologie waarin niet zozeer belangrijk is wat we doen als
we ons maar aan de methodische voorschriften houden? Bovendien, het gesprek over
gedane beweringen kan alleen gevoerd worden, wanneer iedere gespreksdeelnemer
volledige informatie ter beschikking heeft over de totstandkoming van die bewering.
Anders kan immers niet beoordeeld worden in hoeverre de bewerende partij zich
aan de methodische voorschriften heeft gehouden. Om ervoor te zorgen dat een
werkelijk gesprek mogelijk is, kan het beschikbaar zijn van die informatie zelf als
methodisch voorschrift geformuleerd worden. Dit komt naar boven wanneer wordt
voorgeschreven dat beweringen intersubjectief toetsbaar dienen te zijn. Naar mijn
mening stelt het CPB onvoldoende informatie ter beschikking om in de traditie van
een positivistische methodologie objectiviteit van de gedane beweringen te kunnen
claimen. Hoe het CPB uiteindelijk aan zijn beweringen komt is niet na te gaan. Dit
versterkt eens te meer het dogmatische karakter van deze beweringen. Waarom
1

A.B.T.M. van Schaik, Anatomie van een beleidsrelevant Model, in Maandschrift Economie,
febr. 1981.
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bijvoorbeeld gaan de bouwers van het VINTAF-model en van andere empirische
modellen niet eens om de tafel zitten met het doel tot een model te komen waarover
een zo groot mogelijke intersubjectieve overeenstemming bestaat? Dit zou naar mijn
mening de
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objectiviteit én de juistheid van model en beweringen als implicaties van dat model
vergroten.
Interessant is in dit verband de enquête die Prof. Dr. P. Peters in Nijmegen, heeft
ingesteld onder alle hoogleraren in de economische wetenschappen in Nederland.
Door deze groep personen naar hun verwachtingen t.a.v. economische ontwikkelingen
te vragen en door vervolgens in een tweede ronde te vragen of zij hun verwachtingen
wensen bij te stellen na confrontatie met gemiddeld verkregen uitkomsten in de eerste
ronde, kan een verwachting worden opgesteld waarover intersubjectieve
overeenstemming bestaat. Bovendien bestaat deze overeenstemming dan ook tussen
personen met een verschillende visie op de positivistische wetenschapsopvatting.

Het probleem van de taal
Een volgende kanttekening betreft wat ik zou willen noemen het probleem van de
taal. Het positivisme heeft nooit willen (en kunnen) deelnemen aan discussies over
het ‘wezen’ van de mens. Daar staat echter tegenover dat het meende een adequate
technische taal en wetenschappelijk apparaat voor het onderzoek ontwikkeld te
hebben. Het gevaar dienaangaande is echter dat deze taal een eigen leven gaat leiden
en allerlei abstracties zoals ‘prijzen’ en ‘geld’ vanzelfsprekendheden worden. Zo
zeer vanzelfsprekend, dat de positivisten, zoals we hebben gezien, deze abstracties
niet voor opvattingen over feiten maar voor de feiten zelf houden. Hierdoor is het
moeilijk, de betekenis van de gemaakte abstracties in te schatten met betrekking tot
de beschrijving van menselijke betrokkenheid in sociaal en economisch gedrag. Juist
door die verzelfstandiging van de taal kan geen recht worden gedaan aan drijfveren
en motieven die ten grondslag liggen aan menselijk (economisch) gedrag.
De zelfstandigheid van de taal komt nog op een andere manier tot uiting. Uit het
statistische materiaal wordt door de positivistische econoom een modelstructuur
opgesteld, die de kwantitatieve samenhangen beschrijft. Het is nu de positivistische
opvatting van waaruit kan worden verantwoord, dat deze statistische structuur wordt
veralgemeend tot een theorie van menselijk gedrag. De empirische samenhangen
worden veralgemeend tot gedragspatroon, terwijl het feitenmateriaal is gebaseerd
op een bepaald tijdvak en dus gedateerd. Naar mijn mening mag de verkregen
modelstructuur niet zonder meer op andere tijden worden toegepast. Immers,
gedragspatronen van mensen veranderen. Het is juist vanwege het negeren van
menselijke betrokkenheid in gedrag via interpretatie en intersubjectiviteit, dat de
positivist ook de modelstructuur als zelfstandigheid kan voorstellen.
Een van de gevolgen van de verzelfstandiging van de taal is, dat binnen het
VINTAF-model menselijk gedrag als symmetrisch wordt voorgesteld. De reacties
op een loonsverhoging zijn precies omgekeerd vergeleken met reacties op een
loonsverlaging.
Een tweede gevolg is de pretentie, dat met behulp van VINTAF voorspellingen
kunnen worden gedaan van effecten van een in principe willekeurig pakket
beleidsmaatregelen. Echter is dit wel zo? Zijn menselijke reacties wel symmetrisch?
Denk bijvoorbeeld eens aan de winst/werk relatie. Het is ook bekend, dat in tijden
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van bezuiniging beknibbeld wordt op kruidenierswaren om de wintersportvakantie
niet te behoeven verliezen.
Als we ons realiseren dat het VINTAF-model is geschat in een tijdperk van
voortdurend toenemende loonkosten, vraag ik mij af of het juist is dit model te
gebruiken om effecten van loonkostenverlagingen na te gaan. Immers, als menselijk
gedrag niet symmetrisch is, dan mogen we deze modelstructuur niet zo maar
overplanten op een tijdvak waarin loonkostenverlagingen worden
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georganiseerd!
Tenslotte nog dit. Ik heb gewezen op het belang van een gesprek tussen economen
van verschillende signatuur. Echter, zou dat eigenlijk niet uitgebreid moeten worden
tot een gesprek tussen sociale wetenschappers? De positivistische econoom stelt, dat
via meten en kwantificering alle vormen van menselijk economisch gedrag gekend
en verklaard kunnen worden. Dit betekent dat alle economische verschijnselen, b.v.
inflatie of werkloosheid, voor de positivistische econoom uitsluitend teruggaan op
economische problemen. Echter, inflatie kan weliswaar een economisch verschijnsel
zijn, maar of het daarmee puur een economisch probleem is, vraag ik mij af. Het lijkt
mij, dat economische verschijnselen teruggaan op een heel complex van factoren,
zoals die door de sociale wetenschappen worden bestudeerd en niet uitsluitend door
de economie. Als dit zo is, dan kan de inflatie bijvoorbeeld nooit worden
teruggedrongen met alleen economische instrumenten.
Het is alleen al om deze reden, dat een gesprek tussen sociale wetenschappers zou
moeten worden aangemoedigd.
F.A.M. van der Reep

Cambridge: rel over de functie van literatuuronderwijs
Aan de Engelse faculteit van de universiteit van Cambridge in Engeland is een hevige
strijd ontbrand; de methodiek voor het onderwijs in de literatuur staat ter discussie.
De zondagsbladen hebben er dit jaar uitgebreid over bericht; de Times Literary
Supplement heeft niet minder dan acht belangrijke literatuurwetenschappers van
diverse pluimage de gelegenheid gegeven hun kijk op het probleem toe te lichten.
Het is niet de eerste keer dat in Cambridge hevig wordt gediscussieerd over de
plaats en functie van het literatuuronderwijs. Het lijkt erop alsof de dagen van de
grote criticus F.R. Leavis zijn teruggekeerd, toen dezelfde faculteit jarenlang verdeeld
was in pro- en anti-Leavisites. De oude problemen komen nu in nieuwe
omstandigheden aan de orde.
Het is in de eerste helft van deze eeuw vooral aan Leavis te danken geweest dat
de studie van de literatuur zich in Engeland op de literaire teksten zelf ging
concentreren; in zorgvuldige analyses van een tekst, verkregen door close reading,
zouden de wezenlijke waarden van de literatuur aan het licht komen. Deze aandacht
voor de tekst zelf is in het verleden dikwijls gebrandmerkt als een vorm van
estheticisme, alsof het in de literatuur alleen maar om schoonheid ging. Voor Leavis
was literaire schoonheid echter het resultaat van een evenwichtstoestand van allerlei
vooral ethische waarden, in taalvormen gevat. De bestudering van de literatuur was
voor hem het middel bij uitstek om zijn studenten tot hoge menselijkheid op te
voeden. Daarom sloot zijn close reading-techniek geenszins het gebruik van andere
wetenschappen uit; kennis van ethiek, geschiedenis of psychologie moesten en konden
bijdragen tot beter begrip van een literair werk. Hij wilde slechts breken met de
historische methode van literatuuronderzoek in de 19e eeuw, die voor alles op zoek
was naar de oorzaken van ontstaan en zo te eenzijdig uitmondde in de biografie van

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

een auteur. De huidige strijd in Cambridge komt tot uiting in een ruzie over de
aanstelling van nieuwe docenten. Maar daarin wordt opnieuw de vraag aan de orde
gesteld hoe de studie van de literatuur zich dient te verhouden tot andere we-
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tenschappen. In de tijd van Leavis hadden deze wetenschappen rechtstreeks weinig
te maken met de literatuur. Hierin is nu een grondige verandering ontstaan. In de
laatste twintig jaar zijn immers wetenschappen tot bloei gekomen die een directe
band hebben met teksten als zodanig; b.v. de transformationeel-generatieve taalkunde
van Chomsky, de semiotiek, het structuralisme van Derrida en Barthes, en de
algemene literatuurwetenschap voor zover deze dan van de voornoemde drie is te
onderscheiden. Deze wetenschappen kan men samenvatten met de naam:
wetenschappen. Vanzelfsprekend hebben zij een innerlijke verwantschap met literaire
problemen die immers ook tekstproblemen zijn. De nieuwe strijd gaat dan ook over
de vraag of een universitaire studie van de literatuur zich tevreden mag stellen met
de traditionele close reading. Scherp gesteld zou men het aldus kunnen formuleren:
kan er nog wel een aparte studie over (Engelse) literatuur bestaan? Moet deze niet
geheel opgaan in de meer omvattende moderne tekstwetenschappen?
Hierbij speelt ook het Engelse insularisme een rol. De nieuwe wetenschappen zijn
immers buiten Engeland ontstaan, vooral in Frankrijk, Rusland en Amerika. Kan een
Engelse universiteit het zich veroorloven deze invasie van vreemde mogendheden
tegen te houden?
Tenslotte is het elitair karakter van de literatuur in het geding. Leavis zag in de
studie van de literatuur het middel bij uitstek om de beschaving te beschermen tegen
de vervlakking van het moderne leven. De tekstwetenschappen richten hun onderzoek
echter evenzeer op het gewone taalgebruik, op reclameteksten en goedkope
journalistiek. Veel zaken die Leavis als verwerpelijk beschouwde, worden nu aan
gedegen onderzoek onderworpen. Dit is terecht, omdat het object van deze
wetenschappen zoveel breder is dan de literatuur in strikte zin.
Vanaf deze zijde van de Noordzee zou men in ieder geval wensen dat de nieuwe
tekstwetenschappen eenzelfde plaats krijgen als die Leavis indertijd aan de andere
wetenschappen had toebedacht. Nog meer dan ethiek of geschiedenis zullen de
tekstwetenschappen waardevolle hulpmiddelen zijn voor de studie van de literatuur.
Hiermee is echter de zelfstandigheid van een literatuurwetenschap (en dus ook van
een zelfstandige faculteit daarvoor aan een universiteit) nog niet gewaarborgd. De
mogelijkheid hiervan wordt, dunkt mij, uiteindelijk beslist door een wijsgerige
stellingname ten opzichte van het verschijnsel literatuur.
Wanneer men aan het literaire als zodanig een eigen, onherleidbare waarde toekent,
die zich in het unieke van grote werken telkens op analoge wijze manifesteert, zal
men de tekstwetenschappen slechts - maar dit is al veel - in dienstbaarheid aan deze
waarde en aan deze unieke manifestatie kunnen aanwenden. Vanzelfsprekend
behouden de tekstwetenschappen zelf het recht om literaire teksten vanuit hun eigen
optie zelfstandig te bestuderen. In deze visie zal de bestudering van het literaire nooit
geheel op kunnen gaan in de abstracte wetmatigheden van de tekstwetenschappen.
Men kan de literatuur echter ook beschouwen als wezenlijk niet meer dan een van
de vele gevallen die door de tekstwetenschappen in het algemeen worden bestudeerd.
Dan kunnen deze wetenschappen alle literaire problemen met hun eigen middelen
en methoden oplossen en is er in de eigenlijke zin van het woord geen plaats voor
een zelfstandige literatuurwetenschap. Het literaire fenomeen is dan in de abstractie
van het algemeen tekstuele opgenomen.
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Het gaat in Cambridge dus niet alleen over het benoemen van docenten, maar de
oude strijd over de verhouding tussen de literatuurwetenschap en andere
wetenschappen wordt in gewijzigde en toegespitste omstandigheden opgerakeld.
J. Kuin
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Boekbespreking
Godsdienst
J. van Bruggen (red.), Wegwijs in bijbelvertalingen, Boekencentrum BV,
Den Haag, 1981, 174 pp.
Om erachter te komen hoeveel Nederlandstalige bijbeluitgaven er in omloop zijn
kun je het best een boekwinkel binnenstappen en vragen om ‘een bijbel’. De verkoper
zal u dan heel snel duidelijk maken hoeveel keus er is. En de koper zal ontdekken
hoe moeilijk het is om een keuze te maken, wanneer hij niet weet waar al die
vertalingen vandaan komen en waarin ze nu eigenlijk verschillen.
Deze bundel wil in dat oerwoud van bijbeluitgaven wegwijs maken: wat is er in
omloop en wat kun je zoal tegenkomen, bijvoorbeeld wanneer je eens bij de nieuwe
buren op visite gaat en er in het gesprek opeens een bijbel op tafel komt.
Het boek valt in drie stukken uiteen. In een eerste deel (pp. 10-92) beschrijven
acht auteurs elk een vertaling of een groep van vertalingen (ontstaan, verbanden of
botsingen met andere vertalingen e.d.). Er komen in dit deel nogal wat onbekende
bijbelvertalingen boven tafel, zoals de Friese en de Zuidafrikaanse bijbelvertalingen,
maar ook uitgaven van joodse zijde krijgen aandacht. Deel 2 (pp. 94-143) bevat een
catalogus waarin aan elke bijbelvertaling twee bladzijden worden besteed. Links
vindt men alle relevante bibliografische gegevens en op de rechterpagina één of twee
perikopen zoals ze in de betreffende uitgave staan opgenomen. Hier is naar mijn
oordeel een kans gemist om wegwijs te raken in de jungle van vertalingen. Was het
zowel om didactische als om theologische redenen niet veel juister (én intrigerender)
geweest, wanneer de lezer bij elke behandelde bijbelvertaling telkens dezelfde
passages uit Oude en Nieuwe Testament had kunnen lezen (het is nu slechts een paar
maal gerealiseerd)? Dan had de gebruiker van deze ‘reisgids’ zich wellicht ook
uitgedaagd gevoeld om overeenkomsten, maar zeker de onderlinge verschillen te
overpeinzen; dogmatiek en bijbelvertalen gaan immers hand in hand, zeker bij
vertalingen die door een bepaalde kerk of kerkgenootschap worden gepropageerd!
Om de keuze nóg meer objectief te maken hadden de samenstellers ook nog kunnen
overwegen om de betreffende bijbelpassage(s) in facsimile af te drukken. De lay-out
van zo'n veelgelezen boek als de Bijbel is van eminent belang, zeker wanneer je voor
de keuze staat er een aan te schaffen.
Het derde deel van het boek (pp. 147-163) is een samenvattende bijdrage van de
redacteur, waarin hij een aantal zeer behartenswaardige dwarsverbindingen - óók op
theologisch vlak - tot stand weet te brengen. Een register van besproken vertalingen
en een lijst van moeilijke termen besluiten dit werkje. Samen met de uitgave van C.
Houtman, Nederlandse bijbelvertalingen van het Oude Testament (bij dezelfde
uitgever en door mij besproken in Streven, mei 1981, pp. 750-752) is deze ‘wegwijs’
een bruikbaar naslagwerkje. Jammer dat er helemaal niets in staat over een aantal in
Vlaanderen wellicht nog circulerende bijbeluitgaven (bijv. die van J.Th. Beelen en
de zgn. ‘Professorenbijbel’).
Panc Beentjes
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Walter Nigg, Teresia van Avila en haar tijd, Een essay met 53 kleurenfoto's
van Helmuth Loose en een nawoord van Juan Bosco de Jesùs; vertaald
door Th.C. Madder, De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen/Amsterdam; Uitgave Carmelitana, Gent, 1981, 120 pp., BF.
490.
W. Nigg blijft onverdroten over heiligen schrijven. Dit essay over Teresia is wellicht
een van zijn meest boeiende. Bouwstenen daartoe leverden op de allereerste plaats
Teresia's geschriften en haar eerste biograaf, de jezuïet P. Ribera, die alle geschriften
in handen had en de heilige persoonlijk nog gekend had. Voorts heeft Nigg zich laten
inspireren door de bedenkingen van de Spaanse cultuurfilosoof Miguel de Unamuno
die T. de toenaam ‘la Quijotessa’ durfde te geven en haar ‘de reizende vrouwelijke
ridder van de liefde’ heeft genoemd. De overste van de ongeschoeide carmelieten te
Avila, Juan Bosco de Jesùs, beschrijft in een nawoord de uitstraling van de heilige,
modern als geen ander, die als eerste vrouw tot kerkleraar geproclameerd werd.
De verzorgde vertaling van T. Madder verdient alle lof. Meer dan 50 prachtige
kleurenfoto's illustreren dit wel kostbaar boek dat meteen uitnodigt om nog eens
terug te grijpen naar Teresia's zo inspirerende geschriften.
Silveer De Smet

A. Schimmel, Uw rijk kome. Gebeden uit de wereld van de Islam, Katholieke
Bijbelstichting, Boxtel/Emmaus, Beveren, 1981, 74 pp., BF. 200.
Wij kunnen ons de biddende Moslim nauwelijks anders voorstellen dan
vooroverliggend, voortdurend dezelfde formules herhalend. Er bestaat nochtans een
grote rijkdom van privé-gebeden in de Islam. Daaruit biedt dit boekje er een
honderdveertig, per groep ingeleid met enkele korte leerstellige teksten.
Sommige van deze gebeden zullen de lezer onmiddellijk vertrouwd voorkomen,
andere klinken verouderd of leggen accenten die wij niet gewoon zijn: lofprijzing,
Gods grootheid. Maar God is voor deze biddende mensen, onder wie veel mystici,
toch zeer nabij. Wie wil meebidden zal vanzelf een keuze maken. Hij late zich echter
niet te veel leiden door de indeling volgens de verzen van het Onze Vader. Schimmel
heeft met deze schikking een wat gewrongen duiding gegeven aan veel gebeden.
Deze uitgave is een oecumenische opzet bij uitstek: wie met andersgelovigen kan
meebidden gaat hen veel beter waarderen. Tenslotte nog een schoonheidsfoutje: het
naamregister achterin is wel volledig maar alfabetisch helemaal in de war.
G. Boeve

Filosofie
Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke Duitse
filosofie, Ingeleid, vertaald en geannoteerd door L. Vanneste,
Wereldvenster, Baarn, 1980, 169 pp., fl. 22,50.
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Men heeft de filosofische positie van Karl Marx wel bondig omschreven als ‘een
kritiek op Hegel aan de hand van Feuerbach en een kritiek op Feuerbach aan de hand
van Hegel’. Men kan ook zeggen: Marx verbond de Hegeliaanse dialectiek met het
Feuerbachiaanse materialisme, onder afwijzing van het idealisme van de eerste en
het statische denken van de tweede. Over het algemeen wordt de invloed van Hegel
veel sterker benadrukt dan die van Feuerbach. Vanneste merkt in zijn inleiding echter
terecht op dat ook de laatste voor het denken van Marx van eminent belang is geweest,
zozeer zelfs dat hij Marx eerder als Feuerbachiaan dan als Hegeliaan kenschetst.
Engels heeft na de dood van Marx de betekenis van beide denkers voor de
marxistische theorie opnieuw geëvalueerd. Het hier besproken boekje was daar het
resultaat van. Het is echter, méér dan als een kritiek op beide denkers, vooral te lezen
als een inleiding in de filosofische grondbegrippen van het marxistische denken zelf.
Zowel de systematische grondslagen als de historische groei en achtergronden daarvan
komen
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in dit vlot en uitstekend geschreven boekje helder naar voren. Inleiding en
notenapparaat bieden de lezer een nuttig oriëntatiepunt bij de plaatsbepaling van
deze tekst, die ook in Nederlandse vertaling niets van zijn frisheid verloren heeft.
Ger Groot

Ian Hacking, Wat heeft filosofie met taal te maken?, vertaling: Zeno
Swijtink, Boom, Meppel/Amsterdam; Denis, Deurne, 1980, 240 pp., BF.
646.
Engelse filosofen hebben over het algemeen de naam helder en didactisch te schrijven,
zonder dat het gewicht van hun uiteenzettingen daaronder lijdt. Men begint dan ook
met goede moed aan een boekje dat een zo aantrekkelijke titel draagt als het hier
besprokene. Helaas zinkt die moed echter al snel in de schoenen, want reeds na korte
tijd is uit Hackings betoog moeilijk nog wijs te worden. Aan de stijl ligt het niet,
want die is soepel genoeg, maar eerder aan het euvel dat de auteur nergens de moeite
neemt duidelijk te maken wat hij nu eigenlijk precies wil beweren. Met het gevolg
dat de lezer zich aan het einde van het boek nog steeds, maar inmiddels tamelijk
verbijsterd, afvraagt wat filosofie nu eigenlijk met taal te maken heeft. Dat wil niet
zeggen dat er in dit boek helemaal geen behartenswaardige dingen worden gezegd.
Met name Hackings uiteenzetting over de verschillen tussen de epistemologie van
de 17e en die van de 20ste eeuw (zag men de kennis toen binnen het kader van het
‘innerlijk vertoog’, nu wordt ze veeleer gezien als een zaak van ‘publiek vertoog’)
is de moeite waard. Het boek als zodanig, dat bovendien nog geplaagd wordt door
een relatief groot aantal zetfouten, wordt er echter niet mee gered.
Ger Groot

John Stuart Mill, De onderwerping van de vrouw, vertaling van Eva Wolff,
inleiding van Maaike Meijer, Boom, Meppel/Amsterdam; Denis, Deurne,
1981, 178 pp., BF. 450.
John Stuart Mill was een vruchtbaar schrijver, die zich in zijn publikaties zeker niet
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uitsluitend op strikt filosofisch terrein bewoog. Ook politieke onderwerpen hadden
zijn belangstelling, en daaronder nam de emancipatiestrijd van de vrouw een
belangrijke plaats in. Het nu vertaalde boekje, dat hij samen met zijn dochter Helen
schreef en dat gerekend mag worden tot de klassieken van de feministische literatuur,
is daarvan een goed voorbeeld. Een Nederlandse vertaling lag nu dan ook voor de
hand, al kan men zich afvragen of een filosofische reeks daarvoor wel de aangewezen
plaats was. Hoe belangrijk het boek voor de feministische beweging ook is of geweest
is, wijsgerige importantie kan men het in ieder geval nauwelijks toeschrijven.
Ger Groot

Theologie
B.L. Hebblethwaite, The Problems of Theology, Cambridge University
Press, Cambridge, 1980, 164 pp., £2,95 pb/8,95 hc.
Met wat voor vraagstukken houdt de theoloog zich bezig? Hebblethwaite ontvouwt
hier een duidelijke visie: voor hem is theologie ‘rational thought or talk about God’.
Haar opdracht is niet primair van apologetische of spiritualistische aard: ‘The prime
task of theology is that of understanding’ (p. 20). Rationeel inzicht in het
waarheidsgehalte van ons geloof veronderstelt een open dialoog met niet-christelijke
godsdiensten alsook met positief ingestelde atheïsten. Persoonlijk geloof is geen
voorwaarde om over het object van de theologie na te denken, als men tenminste
oog heeft voor de aparte status van dit object. Vanuit deze principes bespreekt de
auteur de verhouding tussen theologie en antropologie, sociologie, psychologie,
geschiedenis en filosofie, vaak verwijzend naar belangrijke vertegenwoordigers van
deze disciplines. Telkens waarschuwt hij voor het gevaar in de studie van religieuze
fenomenen godsdienst tot een puur menselijk gegeven te herleiden. Waardevol is
zeker Hebblethwaites ondubbelzinnige herbevestiging van de specifieke taak van de
theoloog: oude geloofscategorieën moet hij herdenken in het licht van de moderne
filosofie en menswetenschappen, waarvan hij de kritische bijdrage moet verwerken
zonder evenwel zelf aan de verleiding van horizontalisme of reductionisme toe te
geven. Dat Hebblethwaite theologie hoofdzakelijk ziet als een vak aan de universiteit,
legt zijn visie wel enige beperkingen op. De verhouding theologie/gelovige
gemeenschap, toch een ‘probleem’ voor een aantal vaktheologen, komt o.i. te weinig
aan bod.
J. Koenot

Gedragswetenschap
Victor en Rosemary Zorza, Aanvaard afscheid, De dood van een dochter,
Ambo. Baarn / Westland, Schoten, 1981, 239 pp., BF. 450.
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Dit is het - achteraf opgestelde - dagboek van twee ouders over de laatste
levensmaanden van hun vijfentwintigjarige dochter die van kanker sterft.
(Oorspronkelijke titel: A Way to die.) Het bespaart de lezer geen enkel detail, raakt
hem tot op het bot; maar het dringt zich nergens brutaal op. Het is juist zo wonderlijk
nuchter en tegelijk vol gevoel. Men kan zich nauwelijks een gefingeerd werk
voorstellen dat zo sterk zou aangrijpen, tragisch en stralend als dit ‘verslag’. Jane,
de stervende, doorloopt de ziekenhuissituaties, de afzondering, de therapieën, het
beter worden, het instorten; en met haar duiken de ouders in wanhoop, onmacht,
opstandigheid, schuldgevoelens, de strijd rond het ‘zeggen’. Zij ondergaan de
houdingen van artsen, verplegenden, vrienden, elkaar. Maar de hele tijd door groeit
tussen hen drieën en de broer Richard de eenheid. Aaanvankelijk komen de gevoelens
nauwelijks ter sprake; zij worden alleen zijdelings geuit. Geleidelijk zijn er meer
aanzetten tot dialoog. Meer en meer nemen zij zelf de
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situatie in handen, vinden mensen die hen hierbij op grootse wijze steunen. Tot ze
de openheid bereiken van verzoening, onderling en met de dood. Niets wordt nog
verzwegen en je krijgt als lezer een deel van de pijn en de vrede toegeschoven. Dit
boek is een van die uiterst zeldzame werken waarvoor iemand de gave en de kracht
had om diep lijden te verwoorden, te verwerken en op schrift te stellen.
G. Boeve

Literatuurwetenschap
Paul Lützeler (Hrsg). Romane und- Erzählungen der deutschen Romantik.
Neue Interpretationen, Reclam, Stuttgart, 1981, 389 pp., DM. 34,80.
De uitgeverij Reclam - vooral bekend om haar uitstekende tekstuitgaven in klein
formaat, de ‘Universalbibliothek’ - geeft ook een reeks ‘Paperbacks zur Literatur’
uit. Elk deel - tot dusver een twintigtal - bundelt een aantal wetenschappelijke
bijdragen over een periode (b.v. ‘Die deutsche Literatur in der Weimarer Republik’),
een thema (b.v. ‘Literatur und Leser’) of een auteur (b.v. ‘Schillers Dramen’).
Hier gaat het om 14 nieuwe interpretaties van vnl. romans van evenveel romantici,
te beginnen met Wackenroders Herzensergiessungen (1796/97) tot E.T.A. Hoffmanns
Elixiere des Teufels (1815/16). In dit panorama van de romantische romankunst alleen bij Kleist (Michael Kohlhaas), Fouqué (Undine) en Chamisso (Peter Schlemihl)
betreft het kortere teksten - vindt men alle grote namen terug. Dat Goethe ontbreekt,
is gezien de titel evident. Dat Jean Paul (Flegeljahre) en Hölderlin (Hyperion) wèl
een plaats krijgen, is betwistbaar. Bovendien is de term ‘Romantik’ in de titel te
ruim: bedoeld wordt slechts de zog. ‘Früh- und Hochromantik’. Dat de uitgever het
jaar 1815 als einddatum kiest (nl. Napoleons ondergang), heeft tot gevolg dat van
sommige auteurs niet de meest voor de hand liggende tekst behandeld werd, b.v.
Hoffmanns Kater Murr (1980/22) en Eichendorffs Taugenichts (1826).
Nieuw zijn de interpretaties in dubbel opzicht: het zijn onuitgegeven bijdragen
van overwegend jongere germanisten en ze getuigen tevens in sterke mate van
vertrouwdheid met recente studies op het terrein van de receptietheorie. Formeel
bestaat nl. elke analyse uit een deel ‘receptiegeschiedenis’ en een ‘interpretatie’. In
deze zin vormt de bundel een goede weerspiegeling van de, na het uiteenvallen van
de studentenbewegingen uit de jaren 60 vernieuwde belangstelling voor de romantiek:
‘Die Krisenjahre aufklärerisch-rationalistischer Epochen sind die Renaissancezeiten
der Romantik’ (Vorwort, p. 8).
In een inleidend kapittel worden de romantische romantheorieën geanalyseerd.
Een keuzebibliografie en een overkoepelend personenregister verhogen de
bruikbaarheid van het geheel.
A. De Loecker

Literatuur
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Hugo Brems, Al wie omziet. Opstellen over Nederlandse Poëzie 1960-1980,
Elsevier Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1981, 181 pp., BF. 335.
In het openingsopstel van deze bundel schetst H. Brems de evolutie van het poëtisch
bedrijf in Noord en Zuid in de voorbije twintig jaar. In het Noorden is dat een evolutie,
vertrekkend van het tijdschrift Barbarber (met Bernlef en Schippers) waarin de poëzie
gold als informatie over het ongewone van het gewone in de vroege jaren '60, via de
revival van de parlando-stijl in de jaren '70 naar de neo-romantiek van de laatste
jaren. Ondertussen blijven er ook dichters aan het werk die autonoom uitsluitend met
taal bezig zijn. In het Zuiden blijft de avant-garde poëzie langer in het spoor van de
Vijftigers lopen en komt de doorbraak van het neo-realisme 10 jaar na
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Barbarber. Het is echter persoonlijker, emotioneler, maatschappij-kritischer en/of
picturaler bij de werkelijkheid betrokken. Terwijl in Vlaanderen een generatie van
taalbewuste dichters zich blijft verzetten tegen de devaluatie van de taal komt ook
de nieuwe romantiek tot volle bloei zowel bij maniëristische stadsdichters die de 40
al voorbij zijn als bij de jongeren die rond '75 debuteerden. Daarmee heeft de auteur
de kaart van het dichterlijk landschap getekend die hij in zijn volgende opstellen
verder zal invullen. Eerst door een nadere beschrijving van de neo-romantische
stroming en van het fenomeen van de literaire tijdschriften die in Vlaanderen als
paddestoelen uit de grond schieten, nadien door essays over volgende dichters: H.H.
ter Balkt, Patrick Conrad, Christine D'Haen, Roland Jooris, Rutger Kopland, Gwij
Mandelinck, Leonard Nolens, K. Schippers, Hedwig Speliers en Marcel van Maele,
Jotie T'Hooft.
Opvallend bij een aantal van deze dichters is de expliciete band van hun woordkunst
met de beeldende kunst. Men kan hierbij denken aan H.H. ter Balkt en Joseph Beuys,
P. Conrad en E. Kienholz, R. Jooris en Raveel, De Keyser e.a., K. Schippers en M.
Duchamp. Brems duidt telkens de voor de lectuur van deze dichters belangrijke
parallelle picturale stromingen. Verder valt de trefzekerheid op waarmee de auteur
tot een goed geargumenteerd en raak geformuleerd oordeel komt over het oeuvre
van de besproken dichters. Dat oordeel steunt op een grondige kennis van de
gedichten, maar ook op een intuïtie die de lezer de indruk geeft dat de auteur van
deze essays zelf een dichter is, die echter het schrijven van poëzie geruild heeft voor
het schrijven over poëzie.
Al wie omziet is een uitstekende introductie in de Nederlandse poëzie van de laatste
twee decennia.
J. Gerits

Guido Gezelle, Verzameld dichtwerk, deel twee. Gedichten, gezangen en
gebeden & Kleengedichtjes. Liederen, eerdichten et reliqua. Verzorgd door
J. Boets m.m.v. K. de Busschere en J. de Mûelenaere, De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1980, 440 pp., BF. 1.100.
In zijn inleiding van de bekende dundrukeditie van het oeuvre van Gezelle schreef
prof. Baur in 1943 dat men ‘inmiddels werkte aan vele zijden, met behulp van de
striktere methodes der historische en philologische wetenschap, aan het levensbeeld
van den dichter’ en dat de Gezelle-studie ‘uit de phase der oncritische ophemeling
en der mythographische raadselen getreden geleidelijk tracht een objectiviteit te
bereiken (...)’. Gezelles verzameld dichtwerk, uitgegeven onder de redactie van J.
Boets, geeft in zijn inleiding, toelichtingen en aantekeningen blijk van die kritische
zin. In zijn schets van de receptiegeschiedenis van ‘Gedichten, gezangen en gebeden’
wijst J.J.M. Westenbroek erop dat voor Gezelle de poëzie dienstig moest zijn voor
het volk. Concreet betekent het dat de lezers bevestigd en versterkt dienden te worden
in hun Vlaamse en rooms-katholieke levensovertuiging. In het mei/juni-nummer
1981 van het Nieuw Vlaams Tijdschrift heeft Hedwig Speliers dat het anagogisch
dichterschap van Gezelle genoemd: zijn poëzie bestaat uit een reeks in versvorm
geformuleerde teksten met religieuze en theologische bedoelingen. Terwijl Speliers
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nu stelt dat de poëzie van Gezelle als poëzie problematisch geworden is omdat de
primair talige betekenis van zijn werk door een sterke anagogische stoorzender
getroebleerd wordt, is dat volgens de uitgever(s) en inleiders van het Verzameld
werk duidelijk niet het geval. B.F. Van Vlierden wijst er in zijn inleiding van de
Kleengedichtjes op dat Gezelle in die allerbeknoptste verzen, waarin naar het
voorbeeld van de Arabische poëzie de kleinheid tot esthetisch principe wordt
verheven, ultieme, pure poëzie schrijft. Anderzijds legt Van Vlierden zeer helder uit
dat voor Gezelle dichten en bidden twee namen voor hetzelfde zijn en dat de driemaal
XXXIII Kleengedichtjes en poëtisch gebedssnoer vormen waarin echter plaats blijft
voor het poëtisch taalspel. J. Boets zal in zijn inleiding op Liederen, eerdichten et
reliqua duidelijk onderstrepen dat die gelegenheidsgedichten belangrijker zijn voor
een beter begrip van Gezelle als actieve on-
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derpastoor dan als dichter. Hij geeft dan ook soms omvangrijke toelichtingen opdat
de lezer van nu de achtergrond zou kennen waartegen die gelegenheidspoëzie gelezen
moet worden. Voor de opname van deze bundel pleit dus in eerste instantie het
criterium van de volledigheid en pas dan dat van de esthetische waarde.
Hoewel het duidelijk is dat de huidige lezer de poëzie van Gezelle ongelijkmatig
waardeert, toch dient met klem gezegd te worden dat in zijn taalhantering de
priesterdichter Gezelle ‘in het dode water van onze 19de eeuwse poëzie de enige
levende vis was’ (H. Speliers). Daarom het blijvend niet alleen cultuurhistorisch
maar ook poëtisch belang van de Gezelle-studie en van deze editie van het Verzameld
dichtwerk.
J. Gerits

Walter Nelissen, Jotie T'Hooft. Een dichtersleven. Elsevier Manteau,
Antwerpen/Amsterdam, 1981, 90 pp., geïll., BF. 155.
De publikatie van deze biografie van Jotie T'Hooft (1956-1977) moet in nauw verband
gezien worden met de uitgave van de Verzamelde gedichten van deze jonggestorven
dichter bij dezelfde uitgeverij. Walter Nelissen was ook betrokken bij de voorbereiding
van de film die de VPRO-televisie in november 1980 over Jotie T'Hooft gebracht
heeft. De verzamelde gedichten, het materiaal van de film en het door de familie ter
beschikking gestelde beeldmateriaal zijn de documenten waarop deze biografie
gebaseerd is. Doordat veel uit de gedichten en het proza van Jotie T'Hooft zelf
geciteerd wordt krijgt de lezer een gestoffeerde terugblik op het milieu, de literaire
achtergrond, de drugscène, de inrichtingen waarin de minderjarige dichter gezeten
heeft, het literaire succes van de dropout Jotie T'Hooft. De auteur besteedt ook veel
aandacht aan de allesoverheersende doodsgedachte die de dichter aanzette tot twee
mislukte zelfmoordpogingen en een gelukte derde poging in oktober 1977.
Deze biografie is duidelijk maar een globale inleiding in de levensgeschiedenis
van deze talentrijke jonge dichter, wiens poëzie pure autobiografie is. Men kan niet
verwachten
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dat de relatie leven-werk, de relatie dichterouders, geliefde en vrienden in dat kort
bestek grondig geanalyseerd wordt. Dat wordt de zaak van universitaire
verhandelingen en dito scripties in de komende jaren.
J. Gerits

John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Penguin Books,
Harmondsworth, 1981, 338 pp.
Zelden is de voorgeschiedenis van een boek zo doelbewust als propagandamateriaal
gebruikt als bij de publikatie van A Confederacy of Dunces. Een auteur die jarenlang
vruchteloos van uitgever naar uitgever liep, tot hij uit teleurstelling tenslotte zelfmoord
pleegde, een moeder die de taak van haar zoon overnam en het boek uiteindelijk
gepubliceerd wist te krijgen, waarna het prompt tot meesterwerk werd uitgeroepen
en zelfs de Pulitzer-prijs kreeg - het verhaal is té romantisch (té Amerikaans ook)
om niet bij elke reclame-manager het water in de mond te doen lopen. Het resultaat
bleef dan ook niet uit: ‘A bestseller was born’, niet in de laatste plaats dank zij de
uitbundige lof die het boek van de zijde van de critici kreeg toegezwaaid. ‘A
masterwork of comedy’ jubelde de New York Times (vet op de titelpagina van de
Penguineditie gereleveerd) en Anthony Burgess noemde John Kennedy Toole, iets
ingetogener, iets Britser, ‘A great, original comic talent’.
Na lezing kan men zich afvragen waar al die opwinding nu precies vandaan komt.
Zeker, A Confederacy of Dunces is een onderhoudend boek en het blijft een raadsel
waarom kennelijk geen enkele uitgever de publikatie ervan aandurfde. Veel, zeer
veel van wat verschijnt is van aanzienlijk minder gehalte. Maar een meesterwerk is
het zeker niet. En zelfs geen ‘grote’ roman of belangrijke satire; het is gewoon een
onderhoudend boek.
Hoofdpersoon is het merkwaardige creatuur Ignatius J. Reilly, die met zijn
wanstaltige uiterlijk en lichaamsomvang, en vooral zijn pedante superioriteit van de
nietsnut, de veroorzaker wordt van een reeks fantastische mini-catastrofes, wanneer
hij op 30-jarige leeftijd door zijn moeder het bed uit, en het bedrijfsleven in wordt
geschopt. Met de gevolgen van Ignatius' eigenzinnige gedrag binnen de verschillende
betrekkingen die hij achtereenvolgens aanneemt is de rest van het boek gevuld.
Daarbij is de doorlopende vertelling echter veel minder interessant dan de
afzonderlijke scènes en sfeertekeningen die John Kennedy Toole ons voorschotelt:
de wonderlijke wereld van New Orleans met zijn merkwaardig accent en nog
eigenaardiger personages, die vaak heel wat geslaagder zijn neergezet dan de
hoofdfiguur zelf.
De mislukking van het centrale personage van Ignatius Reilly is zelfs één van de
belangrijkste oorzaken voor het uiteindelijk falen van het boek als geheel. Ignatius
Reilly moest een komische figuur worden, en juist in deze geforceerde nadruk schiet
de humor zichzelf voorbij; de beschrijvingen worden té grotesk, het gewichtige
taalgebruik van de protagonist is té uitdrukkelijk leuk bedoeld: Ignatius Reilly verveelt
al na 25 bladzijden. A Confederacy of Dunces is dus geen meesterwerk; het is wél
een zeer leesbaar boek, uit een in de literatuur nogal vergeten hoek van Amerika
(William Faulkner - ten naaste bij - en enkele anderen niet meegerekend). Het is
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vooral deze couleur locale in personages en taalgebruik die de roman zijn charme
verleent. Een Nederlandse editie is al aangekondigd; de vertaler zal het er niet
makkelijk mee hebben.
Ger Groot

Film
P.P. Pasolini, De ketterse ervaring, Het Wereldvenster, Bussum, 1981, 171
pp., BF. 455.
Dit is het kapittel ‘Cinema’ uit Emperismo Eretico, een ietwat uitvoeriger selectie
dan in de zopas verschenen en hier eveneens besproken Duitse vertaling
(Ketzererfahrung, die daarentegen wel de hoofdstukken over Taal en Literatuur
opnam). Het is een beetje merkwaardig dat een uitgeverij die start met een
filmwetenschappelijke
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reeks juist deze teksten heeft gekozen, die alle doordrongen zijn van een polemische
para-semiotische en soms anti-semiotische toon. In een land waar de semiotiek pas
ingang vindt, en waar de basis voor de film-semiotiek nauwelijks gelegd is, kunnen
deze teksten van Pasolini alleen maar verwarring stichten. Op semiotisch vlak is hun
waarde gering, zoals ik reeds eerder hier deed opmerken. De kracht van Pasolini ligt
niet op dit terrein; zijn sterkte is de ‘don quichotterie’, een irrealistisch utopisch te
keer gaan tegen alles, met alle middelen. De ‘authenticiteit’ van deze geste staat
buiten kijf, de waarde ervan op theoretisch vlak is echter heel dubieus. Of de lezer
dat kan aanvoelen en inzien, is een andere vraag... Het lijkt me eerder dat hierdoor
een zeker anti-intellectualisme, ongewild, gesteund wordt en dat de kernvraag - de
problematiek van de kunstenaar in deze tijd, waarvan deze geschriften, zoals de vele
andere van Pasolini, mooie, pijnlijke en krampachtige getuigenissen zijn - niet eens
gelezen zal worden. Om Pasolini op een juiste toonhoogte te kunnen volgen moet je
even wispelturig en strategisch lezen als hij argumenteert; dat is niet aan iedereen
gegeven.
Eric de Kuyper

E. Rohmer & C. Chabrol, Hitchcock, the first fortyfour films, Ungar Press,
New York, 1979, 178 pp., geïll.
In 1957 schreven Eric Rohmer en Claude Chabrol, toen nog filmrecensenten bij de
Cahiers du Cinéma, nu zelf beroemde filmers, een baanbrekende studie over A.
Hitchcock. Het is goed, nu er de laatste jaren zo veel over de ‘master of suspense’
geschreven werd, eens opnieuw deze eerste benaderingspogingen te herlezen. Het
valt meteen op dat de Britse periode van Hitchcock erg ondergewaardeerd wordt;
soms zijn de besprekingen van de films echt minimaal te noemen. Vanaf The Rope
(1948) worden de analyses indringender, en men kan nog steeds begrijpen waarom
deze monografie toen zo veel en zo'n sterke indruk maakte. Een ‘entertainer’, een
specialist van commerciële films wordt au sérieux genomen, ja, de auteurs menen
voortdurend metafysische motieven in zijn werk te kunnen traceren. Deze ‘methode’
is echter gemeengoed geworden, zodat, achteraf beschouwd, het nu de voorzichtigheid
van Rohmer en Chabrol is die opvalt! Feit is dat ze over elke film iets pertinents
weten te vertellen, ook al blijft de analyse, bij huidige normen gemeten, eerder
onuitgewerkt, slechts gesuggereerd: we eisen heden sterkere argumentaties. Maar
uiteindelijk blijft dit een erg lezenswaardige studie, die voor vele lezers ook een
uitstekende introductie betekent in dit fascinerende filmische oeuvre.
Eric de Kuyper

J. van der Keuken, Zien, Kijken, Filmen, Van Gennep, Amsterdam, 1980,
160 pp., fl. 22,50.
Van der Keuken wordt, ook in het buitenland, beschouwd als één van Nederlands
meest oorspronkelijke filmmakers. Zijn geëngageerde thematiek, zijn vrij
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experimentele manier van filmen zetten de traditie van Ivens verder. Naast korte
essays en kronieken - waarin vaak treffende passages - bevat het boek een mooie
keuze van foto's, want J. van der Keuken is ook - of in eerste instantie? - fotograaf.
Deze bundeling geeft een goed beeld van de beeld-woord-kunstenaar, van zijn
‘schizofrene’ artisticiteit, van zijn kwaliteiten en zijn gebreken.
Eric de Kuyper

Theater
Walter Hinderer (Hrsg.), Goethes Dramen. Neue Interpretationen, Reclam,
Stuttgart, 1980, 367 pp., DM. 34,80.
Dat Goethe, recent voor zijn dramatische werk eigenlijk het best bestudeerd door
Angelsaksische scholars, een geschakeerd auteur is geweest, die nagenoeg alle
denkbare genres en historische stijltypen dramatisch gebruikt heeft, loopt sedert jaren
door-
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heen zijn interpretatiebeeld. Hem was de vorm niet zo belangrijk, het kwam op het
mensbeeld aan dat hij altijd in indirecte zin aanbood en waarvoor de dramaturgie
slechts een nutsaspect was. Hoe deze atmosfeer van leven en denken in dialectische
eenheid als opdracht voor acteurs en publiek, in zijn werk is aangebracht, maken een
nieuwe generaite experten uit die niet de klassieke erfenis beklemtonen maar de
onmiddellijke aanspreekbaarheid ook in deze tijd. Goethe is beslist geen groot
dramatisch auteur maar hij is nog altijd meer dan boeiend om de wijze waarop hij
constanten van zijn actualiteit in ontmoetbare vorm heeft aangereikt. Alle stukken
krijgen een monografische beurt waarbij enkel de sub- of nevengenres (pastorale,
klucht, zangspel, klein drama over de Franse Revolutie, gelegenheidsdramatiek) wat
collectiever worden geclassificeerd. De (gebruikelijke) bibliografie (H. Hermann)
is schitterend. Met de identieke publikatie over Schiller is daarmee een aardig studieen reflectiegeheel ontstaan.
C. Tindemans

Ernst Jandl, Aus der Fremde. Sprechoper in 7 Szenen, Luchterhand,
Darmstadt, 1980, DM. 17,80.
E. Jandl, een geheime tip voor ingewijden die de buitenbeentjes van de Duitstalige
lyriek koesteren, heeft altijd al zichzelf in scène gezet en daarom verrast het allerminst
dat hij thans van deze hang een systeemtekst heeft gemaakt die andermaal staat of
valt met de aanvaarding van zijn volstrekte artificialiteit. Of er een narratieve draad
in steekt, durf ik niet uit te maken; in elk geval zal hij pas onderscheidbaar worden
via de voorstelling, het theater. Dat maakt meteen deze poging al betekenisvol. De
eigenlijke produktie-intentie voor het theatermedium is af te lezen uit de drie
personages (er, sie, er2) die niet op identiteit mikken maar op proces en interactie.
De tekstwisselingen (toch van dialoog gewagen?) zitten in een drieregelverband,
zonder uitzondering in de conjunctief en in de derde persoon. Distantiëring tussen
personage en ik-essentie die ook dramatisch en linguaal verbijzonderd kan worden.
Wie enige zin heeft voor wat soms al te gemakkelijk maar dit keer terecht
avantgarde-drama wordt genoemd, kan hier optimaal terecht. Terwijl het resultaat
bovendien voer voor regisseurs is. De Schaubühne am Halleschen Ufer heeft er
trouwens op het Hollandfestival 1980 een publiekssucces mee behaald.
C. Tindemans

Albert Meier, Georg Büchner. ‘Woyzeck’, W. Fink, München, 1980, 127
pp., DM. 9,80.
Peter von Becker (Hrsg.), Georg Büchner. ‘Dantons Tod’. Die Trauerarbeit
im Schönen. Ein Theaterlesebuch, Syndikat, Frankfurt, 1980, 176 pp.,
DM. 24.
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Een ‘modelanalyse’ bedoelend, presenteert A. Meier een nuchtere tekstgeschiedenis
van Woyzeck, een interpretatie die zich concentreert op de sociale relaties en op de
dramaturgische bijzonderheid, en een reeks materiaaldocumenten die samenhangen
met de historische kern van de tekst of met de opvoeringsgeschiedenis, afgerond met
lectuursuggesties. P. von Becker bundelt een unieke teksteditie van Dantons Tod
(typografisch georganiseerd in de diverse ontstaansstadia), een drietal verse opstellen
en een panorama van historische getuigenissen (afbeeldingen incluis) over de
tekstbasis in de Franse revolutie, waarbij de afdruk van een onlangs ontdekte recensie
uit 1851 van bijzonder belang is. In de nieuwe lectuur is P. von Becker bezig met
wat modieuze, even vaak toch ook relevante associaties, vooral m.b.t. de relatie tot
de tijdsgeest en het verschijnsel vrouw; ook D. Oehler doet de lectuur nog eens over
maar thans m.b.t. het begrip vrijheid en de wijze waarop de verbinding met de eros
een ideologische constante uitmaakt. H.T. Lehmann gaat dan weer de relatie tussen
de (destructieve) dramatische vorm en de (constructieve) idee revolutie na, met
Heiner Müllers Auftrag als tegelijk parallel en contrast. Om deze opstellen alleen al
verdient de publikatie alle reliëf.
C. Tindemans
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J.C. Roberti, (éd.), Le Théâtre populaire. Situations historiques, Laboratoire
d'Etudes théâtrales de l'Université de Haute Bretagne/Klincksieck, Paris,
1980, 89 pp.
Zonder opzienbarend te worden biedt deze bundel seminariebijdragen vooral nieuwe
perspectieven van onderzoek, minder methodisch dan wel thematisch. Het
gemeenschappelijke thema is het volkstheater, benaderd in een wijd gamma van de
middelfranse kluchten, het Catalaanse theater, de Russische marionetten van de 17e
eeuw, het oeuvre van de Finse volksauteur Aleksis Kivi (1834-72), R. Rolland en
zijn campagne tot het recente regionale theater in Spanje. De teksten zijn in omvang
beperkt, werken een bevattelijke stelling overzichtelijk uit, wensen vooral licht te
gooien op doorwerkende aspecten en factoren. Op deze manier horen ze thuis in een
groeiend belangstellingsveld dat erg gedifferentieerd wordt aangetroffen en dus ook
bestudeerd.
C. Tindemans

Genia Schulz, Heiner Müller, Metzler, Stuttgart, 1980, 203 pp., DM. 16,80.
Deze allereerste monografie over de merkwaardige Oostduise theaterauteur biedt
zich aan als een bepaald niet oppervlakkige inventaris van mogelijke, vooral ook
diverse interpreaties; bovenaan staat uiteraard de bijzondere aard van Müllers
fundamentele discussie van het marxisme, een element van problemen met zijn
staatsoverheid. De initiatie is nergens didactisch, vaak veeleer schroomvallig en
terughoudend, gaat nooit de centrale functie van de theaterbestemming uit de weg,
ontloopt niet de problematisering van de eigenzinnige vormcode van deze auteur die
niet enkel de doctrinaire voorschriften negeert maar ook de momenteel gangbare
theatrale stijltendensen. Uiteraard is de bibliografie zoals altijd oriënterend naar
diepere kennismaking terwijl de behandeling van Müllers individuele teksten aparte
aandacht krijgt.
C. Tindemans

Alfred Schwarz, From Büchner to Beckett. Dramatic Theory and the Modes
of Tragic Drama, Ohio UP, Athens, 1978, 360 pp., £10,80.
Deze studie maakt een slalom doorheen het moderne drama om uit te maken of en
hoe het tragische concept erin aanwezig is. S. gaat daarbij niet uit van de immers
altijd dubieuze definitie van de tragedie als een historisch-formeel subgenre;
integendeel ligt zijn werkprincipe, en meteen het fundamenteel vernieuwende van
de hele studie, in het bewustzijn van continue mutatie van een intellectueel-moreel
klimaat van een tijdperk dat zich in telkens andere vormcodices uitdrukt. Tegelijk
gaat het dus om de herkenbaarheid van een gedeelde opstelling tegenover mens en
wereld en de onderscheidbaarheid van het subjectief-particuliere bij ieder auteur
afzonderlijk. Tragisch niet als universele maar als idiosyncratische categorie. Het
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analytische resultaat dat de periode van de titel bestrijkt, is dan ook meer juxtapositie
dan chronologische evolutie. Bepaalde interpretaties onderweg mogen voor nuancering
betwistbaar zijn, de werkoriëntering en de adstructie maken deze studie tot een van
de meest lucide van de jongste tijd waardoor de verheldering van het aandeel van
een aantal auteurs (van Büchner over Ibsen, Strindberg, Hofmannsthal, Eliot, Miller,
Williams, Sartre, Camus, Brecht, Ionesco, Stoppard tot Beckett) bevorderd wordt.
C. Tindemans

Helmut Schwimmer, Karl Valentin. Eine Analyse seines Werkes, R.
Oldenbourg, München, 1977, 203 pp., DM. 12,80.
In didactisch aantrekkelijke aspecten van de volksauteur-acteur K. Valentin
(ironisch-gekke gestalte, sociokritisch taalidioom, gemanipuleerde
werkelijkheidsverwijzing, blaffende underdogrelatie tot overheid) worden de persoon
en het dramatische oeuvre in nuttige en efficiënte mootjes aangeboden. Enige
problematisering van het historische en/of actuele reliëf van deze zonderling wordt
kennelijk niet beoogd zodat er een wat autoritair boekje ontstaat bij
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alle relativering van de ernst. Materieel-didactisch is het bijzonder geschikt,
pedagogisch-dramatisch weet het niet waarheen. Paternalisme in jeans.
C. Tindemans

John Russell Stephens, The Censorship of English Drama 1824-1901,
Cambridge UP, Cambridge, 1980, 206 pp., £17,50.
Kate Terry Gielgud, A Victorian Playgoer, Heinemann, London, 1980, 126
pp., £9,50.
Op welke juridische gronden was de institutie van de censuur tijdens de 19e eeuw
in Groot-Brittannië gevestigd? Door de sociologisch-maatschappelijke bestaansreden
(toekennen van speelconcessies aan het officiële theater) te verduidelijken haalt
Stephens meteen de lijst argumenten aan die het samenspel tussen de subjectieve
opvattingen van de censoren en hun (doorgaans correcte) interpretatie van de publieke
reactiemechanismen hebben gedetermineerd. In een subtiele analyse van de politieke,
de sociaal-criminele, de morele, de religieuze, de satirische en de
‘goedesmaak’-aspecten reconstrueert S. een tijdperk dat de kunst officialiseerde als
begeleiding van de heersende code wat de principiële afwijzing van elke nonconforme
tendens bij de drama-auteurs (binnen- en buitenlandse), uitzonderlijk slechts onder
de theatermakers (commercieel-slaafs) inhield. Censuur blijkt niet contra maar in
harmonie met de geldende publieke code te zijn ontwikkeld en gehandhaalfd. Bij
deze code sluit zich Gielgud (uit de acteursfamilies Terry en Gielgud) aan; het
dagboekaspect van haar privé-reactie op het theaterrepertoire omtrent (vooral) de
eeuwwisseling signaleert zowel de persoonlijke vrijgevochtenheid als de instemming
met de moreel-ethische collectieve opvattingen van zowel een generatie als een
maatschappij en een kunst.
C. Tindemans

Michael Steppat, The Critical Reception of Shakespeare's ‘Antony and
Cleopatra’ from 1607 to 1905, B.R. Grüner, Amsterdam, 1980, 619 pp., fl.
80.
Als A.C. Bradley in 1905 de karakteranalyse in de benadering van Shakespeares
tragedie vooropplaatst, consequent-methodisch uitvoert en daarmee de toon van de
Shakespearestudie voor zowat een halve eeuw bepaalt en vastlegt, dan vormt hij het
voorlopige sluitstuk van een erg schommelende interpretatie die, van het premièrejaar
1607 af, doorheen het Engelse, het Duitse en het Franse cultuurgebied (door S.
prototypisch aangetrokken, met even aandacht voor critici als de Deen G. Brandes
of de Nederlander B. Ten Brink) criteria heeft gezocht. Moralisme en historisering
bepalen de hoofdrichtingen in deze filologische strategie. De ongeregelde relatie
tussen de titelcoryfeeën wordt dan artistiek wel met de lippen beleden en geduld
maar meteen moreel-ethisch gelaakt en als argument voor esthetische ontwaarding
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gebruikt; het wijsneuzige speuren naar documenteerbaarhistorische feiten verwaarloost
keer op keer de autonome vrijheid van de drama-auteur. Het psychologisme van de
karakteranalyse is uiteindelijk ook wel een variant van het historisme maar het heeft
alvast de verdienste gehad niet bij voorrang de overeenstemming tussen
werkelijkheidservaring en dramatische verbeelding op te eisen. S. heeft alle denkbare
bronnen geraadpleegd wat een soms wat hinderlijke volledigheid, een soort
bevolkingslijst oplevert. Opmerkelijk blijft de afwezigheid van de interpretatie in
het theater zelf, weliswaar methodisch-selectief verantwoord maar tegelijk toch een
omissie. Dat critici als b.v. Herder of Lenz niet voorkomen, is logisch omdat ze deze
tekst niet hebben behandeld; toch blijft het een gebrek binnen het totale receptiebeeld
van Shakespeare dat op tijdgenoten voor meer specifieke teksten heeft afgekleurd.
C. Tindemans
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Linda L. Thomas, Ordnung und Wert der Unordnung bei Bertolt Brecht,
P. Lang, Bern/Frankfurt, 1979, 141 pp., sFr. 28.
Inge Vinçon, Die Einakter Bertolt Brechts, Hain, Köningstein/Ts., 1980,
215 pp., DM. 29,80.
Manfred Voigts (Hrsg.), 100 Texte zu Brecht. Materialien aus der Weimarer
Republik, W. Fink, München, 1980, 473 pp., DM. 26,80.
Bertolt Brecht, Mutter Courage und ihre Kinder, Suhrkamp, Frankfurt,
1980, 161 pp., DM. 12,80.
Werner Hecht (Hrsg.), Materialien zu Brechts Mutter Courage und ihre
Kinder, Suhrkamp, Frankfurt, 1979, 195 pp., DM. 8.
Thomas' Amerikaanse dissertatie is merkwaardig om twee redenen die allebei in het
Brecht-onderzoek de functie van een ontdekking hebben; ze heeft achterhaald dat
Brechts gewijzigde houding t.o. de Galileïfiguur niet onder invloed van de atoombom
tot stand is gekomen maar veeleer als een metafoor fungeert van de passiviteit van
de arbeidersbeweging tegenover het nazisme en ze toont overtuigend aan dat Brecht
in zijn oeuvre de toestand van wanorde veruit beter acht voor de mensheid dan het
herstelde centrale gezag wat wellicht ook verklaart waarom de socialistische heilstaat
of de DDR-realiteit niet in zijn werk tot behandeling zijn gekomen. Vinçon
verbijzondert Brechts opstelling in de vroege eenakters en situeert hem onderweg
naar een sociaal realisme terwijl ze aannemelijk maakt waarom hij tijdens zijn
ballingschap naar een meer vertrouwd (nauwelijks vervreemd) stijlbeeld teruggreep
om actief in het tijdsdenken in te grijpen. De waarde van M. Voigts' bloemlezing
bestaat erin dat hij een begeleiding van de actuele tijdsgeschiedenis ter beschikking
stelt waarin Brecht niet als een outsider of eenzaat terecht komt maar als een
contextfiguur. De teksteditie van Mutter Courage wint haar betekenis door 45 scherpe
lijntekeningen (Tadeusz Kulisiewicz) die de dieptezin van opvoeringsmomenten
opvangen en tegelijk schetsen van een werk-in-produktie zijn. De herdruk van de
materialiatekst is ontgoochelend omdat elke actualisering is uitgebleven en de 1e
editie (1964) onveranderd is; op zich blijft de bundel voldoende boeiend, maar de
Brechtreceptie is sedertdien echt niet stil gevallen en dat is hier bepaald niet uit af
te lezen.
C. Tindemans

Steven Urkowitz, Shakespeare's Revision of ‘King Lear’, Princeton UP,
Princeton, 1980, 170 pp., $17.
Jane Adamson, ‘Othello’ as tragedy. Some problems of judgment and feeling,
Cambridge UP, Cambridge, 1980, 301 pp., hc, £15, pb, $4,95.
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Urkowitz acht de gebruikelijke tekstversie van King Lear foutief en bewijst waarom
(Quarto- en Folio-varianten). Het is echt wat meer dan filologenacribie; het wat van
deze tekst, de woorden en de actie, wordt erdoor bepaald, terwijl knutselwerk sedert
de 18e eeuw er nog een 3e versie bijgefantaseerd heeft. S. verwerpt de mythe van
een (verloren) 3e (ideale) versie, vat de Quarto (1608) op als een onaf manuscript
en de Folio (1623) als een correcte souffleurstekst en praat uitvoerig over de
betwistingen. Zijn eigen analyse is eclectisch, niet-integraal maar de geselecteerde
aspecten volgt hij wel tot in het laatste detail. Zijn oordeel komt erop neer dat beide
teksten elkaar niet verdragen; dat heeft consequenties voor het theater, ook al vraagt
dat het offer van vaak prachtige passages. Adamson veegt de vloer aan met het
bestaande kritische corpus van Othello; ze speelt handig de contradicties van de
psychologische school tegen haar prominente vertegenwoordigers (b.v. Bradley vs
Leavis) uit. Zijzelf biedt een verse interpretatie aan waarin minder het conflict centraal
staat dan een netwerk van spiegelbeelden waarin b.v. Iago als zelf-parodie van Othello
fungeert. Othello zelf wordt heel wat complexer en tegelijk niet zo erg verschillend
van alle overige figuren. Zo ontstaat er een vurig pleidooi voor een andere samenhang,
een nieuwe eenheid waarin jaloersheid nog steeds dominant blijft maar thans als een
gemeenschappelijke trek van al deze te menselijke mensjes.
C. Tindemans
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Paus Wojtyla en de jezuïeten
Robrecht Boudens
Toen Ignatius in 1534 de Sociëteit van Jezus oprichtte, was een sterke binding
met de paus een van de wezenlijke elementen die de nieuwe orde van meetaf
aan zou kenmerken. De zogenaamde ‘vierde gelofte’ - van gehoorzaamheid aan
de paus - is daarvan slechts één facet1. In de loop van de eeuwen wisten de
jezuïeten dit imago te behouden. Stevig uitgebouwd en - tot vóór enkele jaren
- steeds toenemend in aantal, groeiden ze uit tot een invloedrijk elitecorps waar
de paus onvoorwaardelijk een beroep op kon doen. Het is bekend dat de
voornaamste raadgevers van Pius XII jezuïeten waren. De Civiltà cattolica, het
halfmaandelijks tijdschrift van de Italiaanse ordeprovincie, mag gezien worden
als een spreekbuis van het Vaticaan: er verschijnen geen fundamentele artikelen
die niet vooraf door de curie zijn goedgekeurd en de hoofdredactie van het blad
berust bij paters die om hun onkreukbare kerkelijkheid bekend staan. De enge
binding tussen de orde en de paus betekent evenwel niet dat er geen perioden
van wrijving en crisis zijn geweest. De complexiteit van de historische
gebeurtenissen maakt het vrijwel onmogelijk de oorzaak daarvan uitsluitend
aan één kant te zoeken. In het perspectief van de geschiedenis kan nochtans
gesteld worden dat de verantwoordelijkheid voor een vertrouwenscrisis nu eens
overwegend aan de zijde van de jezuïeten, dan weer aan die van de paus en/of
de curie moet worden gezocht.

Een breekpunt
Eenmaal is het tot een absoluut breekpunt gekomen. In 1773 werd de orde door
Clemens XIV opgeheven. De feiten zijn genoeg bekend om er hier uitvoerig te blijven
bij stilstaan. Door praktisch alle historici wordt aangenomen dat deze opheffing niet
alleen voor de Sociëteit, maar voor de hele kerk en het pausdom zelf een zware slag
is geweest: het uiteindelijke

1

Zie o.m. J. Smits van Waesberghe, De Geest van Sint Ignatius en zijn Orde, Nijmegen, 19482,
vooral pp. 136-179.
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resultaat van een lange reeks vernederingen die de kerk moest ondergaan vanwege
het regalisme van de vorsten, geaccentueerd door een uitgesproken
verlichtingsmentaliteit. Algemeen wordt ook aangenomen dat, zowel in Europa als
in de missiegebieden, de kerk door het verdwijnen van de jezuïeten veel schade werd
toegebracht. Door de jezuïeten waren fouten begaan, er was machtsmisbruik en
wellicht ook zelfoverschatting, maar doorgaans wordt eveneens erkend, dat deze
afwijkingen op zichzelf niet voldoende waren om de opheffing te rechtvaardigen.
Ook als de jezuïeten, gegrepen door de geest van hun tijd, het elan van de eerste
vurigheid verloren hadden, kan toch rustig gesteld worden dat ze noch beter noch
slechter waren dan de andere orden. Het enige probleem waarover de historici het
niet eens zijn, betreft de paus: heeft hij wijs en voorzichtig gehandeld? Of getuigde
zijn handelwijze van zwakheid en overdreven toegeeflijkheid aan vorsten en
antiklerikale pressiegroepen? Beide opinies hebben hun argumenten. De paus lijkt
ons, alles samen genomen, een zwakke figuur geweest te zijn, die zich te gemakkelijk
liet manipuleren. Anderzijds mag men de suppressie van de jezuïeten niet los zien
van de hele historische evolutie van een tijdperk: zij is de eerste akte van een drama,
waarin later ook andere orden zouden ontbonden worden en dat zijn hoogtepunt zou
vinden in de gevangenneming en deportatie van de paus. Pas in 1814 zou de Sociëteit
opnieuw officieel opgericht worden. Opnieuw werden de jezuïeten ‘het voorste
legioen’ in de kerk, de orde die zich speciaal in dienst van de paus stelde, bestaande
uit goedgevormde elitemensen die zich daarvan ook bewust waren (peculiare vitium
nostrum had P. Cordara, de eerste geschiedschrijver van de orde, dit zelfbewustzijn
reeds genoemd).
De hele 19e eeuw door groeide hun aanzien. Het bereikte een hoogtepunt onder
het pontificaat van Pius XII. Na diens dood is hun invloed opnieuw vervlakt. Er
kwamen spanningen met de pausen en de recente gebeurtenissen onder het huidige
pontificaat wijzen op een ernstige crisis. Hierover moeten wij het hebben, want - in
tegenstelling met Clemens XIV - is nu de paus niet een zwakke, maar een uitermate
sterke persoonlijkheid, die er vast toe besloten is een restauratie in de kerk door te
voeren. Door dit beleid zijn ook de jezuïeten in het gedrang gekomen.

Paus Wojtyla en de jezuïeten
Het is een publiek geheim dat het sinds geruime tijd niet meer vlot tussen de orde
en de paus. Op zijn zachtst uitgedrukt kan men van een communicatiestoornis spreken;
in feite zijn er fundamentele meningsverschillen.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

493
Laten we vooreerst de feiten die zich de laatste maanden hebben voorgedaan op een
rijtje zetten.
In de loop van 1980 vroeg P. Arrupe, sinds 1965 generaal van de jezuïeten, om
gezondheidsredenen van zijn ambt ontheven te worden en tegen 1 augustus 1981 de
Algemene Congregatie te mogen voorbereiden, waarop zijn opvolger gekozen zou
worden. Krachtens de Constituties van de Sociëteit wordt de generaal voor het leven
gekozen, maar geen enkele regel verbiedt hem voortijdig zijn ontslag aan te bieden,
wanneer dit nuttig of nodig wordt geacht. Paus Johannes-Paulus weigerde evenwel
op het verzoek in te gaan, omdat het - zoals hij het zelf uitdrukte - niet ‘het geschikte
moment’ was. In een schrijven van 1 april 1981 aan de generaal werd deze weigering
nog eens herhaald.
Op 5 augustus 1981 werd Arrupe, op de terugweg van een vermoeiende reis in
het Verre Oosten, getroffen door een hersentrombose die hem gedeeltelijk verlamde.
Kort daarop benoemde hij een van zijn assistenten, de Noordamerikaan Vincent
O'Keefe, als zijn vicaris. Precies twee maanden later, op 5 oktober 1981, werd door
de paus een zeer uitzonderlijke maatregel getroffen. Hij benoemde de 80-jarige, nog
helder van geest maar bijna blinde Paolo Dezza als zijn ‘persoonlijke afgevaardigde
bij de Sociëteit van Jezus’. Om deze delegaat bij te staan en eventueel op te volgen
werd de uit Sardinië afkomstige 53-jarige Giuseppe Pittau aangewezen, provinciaal
van de Japanse jezuïetenprovincie. De taakomschrijving van Dezza en Pittau werd
in vrij algemene bewoordingen weergegeven: er als persoonlijke vertegenwoordiger
van de paus voor instaan dat de voorbereiding van de Algemene Congregatie goed
verloopt en toezicht houden op de algemene leiding van de Sociëteit. In een tweede
aan Dezza gericht en vooralsnog niet gepubliceerd schrijven, werd zijn taak als
delegaat explicieter gepreciseerd, maar het is in ieder geval reeds geweten dat een
van de geheime voorschriften luidt: ‘eventuele ontslagen van hogere of ondergeschikte
oversten van de Sociëteit weigeren, in conformiteit met de gelofte en de deugd van
gehoorzaamheid’.
Op 6 oktober overhandigde de kardinaal staatssecretaris het schrijven aan P. Arrupe
en gaf hem uitleg over het schrijven van de paus. Arrupe bleef generaal van de orde
met het daaraan verbonden gezag. Gezien zijn gezondheidstoestand echter zou Dezza
hem vervangen, een functie die nu door P. Vincent O'Keefe werd waargenomen.
Louis Laurendeau, algemeen secretaris van de Sociëteit, stuurde het nieuws van
Dezza's benoeming op 13 oktober aan de provinciaals, met verzoek het pas op 31
oktober kenbaar te maken. In Spanje echter lekte het reeds op 22 oktober uit, via een
editoriaal van José Martin Descalzo in het Madrileense blad
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ABC, waarin de aandacht gevestigd werd, zowel op de hoge leeftijd van Dezza als
op de ongewone en voor de jezuïeten vernederende benoemingsprocedure: niemand
van de assistenten was geconsulteerd. Door het voortijdig bekend geraken van de
maatregel, zag men zich in Rome verplicht het embargo op het nieuws op te heffen
en reeds de volgende dag werd de maatregel officieel bevestigd. De Spaanse kranten
waren uiteraard de eerste om de beslissing van de paus wereldkundig te maken en
een eerste commentaar te geven. La Vanguardia titelde: ‘De paus legt met een
persoonlijke beslissing zijn gezag aan de jezuïeten op’. El Pais en El Pueblo zagen
in de maatregel een reactie tegen wat men de vooruitstrevende vleugel van de orde
zou kunnen noemen. Vida Nueva sprak van een ‘noticia bomba’. Een echo van de
verbijstering kon men spoedig in de buitenlandse bladen terugvinden. De Londense
Times had het over de ‘Society of Jesus in Turmoil’, de Tablet over een ‘brutal insult’
ten aanzien van P. Arrupe. Het Nederlandse weekblad De Tijd sprak van een
‘pauselijke coup’ en had de indruk dat de orde ‘onder pauselijke curatele’ was
geplaatst. Onze Standaard gebruikte het woord ‘staatsgreep’. In sommige
commentaren werd een vergelijking gemaakt met de opheffing van de orde in 1773
- maar dergelijke parallellen gaan niet op: Johannes-Paulus II is Clemens XIV niet
en de twintigste eeuw is niet de achttiende. Maar misschien kan men wel terecht
stellen dat, sinds 1773, de Sociëteit van Jezus nooit voor een ernstiger dilemma heeft
gestaan. Hoe reageerden de jezuïeten zelf? Officieel doorgaans waardig, zij het niet
zonder ontgoocheling, niet begrijpend hoe de paus op eigen initiatief en schijnbaar
willekeurig een dergelijke maatregel trof, die de normaal te volgen procedure buiten
werking stelde en de hele orde voor een ‘fait accompli’ plaatste. Alle door Rome
officieel gegeven uitleg ten spijt kwam de maatregel over als een afkeuren van de
visie en het beleid van Arrupe. Enkele provinciaals namen een niet compromitterende
houding aan, herinnerden hun leden aan de ‘sensus Ecclesiae’, de kerkelijke
gezindheid en aan de gehoorzaamheid aan de paus, zoals Ignatius die had gezien,
maar alle voelden de pauselijke beslissing als een blaam. De Duitse provinciaal
haalde het woord van Clemens XIII aan, die de jezuïeten tegen Lodewijk XV in
bescherming nam: ‘Sint ut sunt, aut non sint’ (ze moeten blijven zoals ze zijn of
ophouden te bestaan). Karl Rahner en zeventien andere Duitse Jezuïeten-theologen
richtten een schrijven aan de paus waarin eerbiedig maar duidelijk gewezen werd op
de ongewone procedure en ongerustheid werd uitgedrukt over de bedoelingen die
erachter kunnen schuilen en zelfs over de verdedigbaarheid van de genomen
maatregel. Uitdrukkelijk werd gesteld, dat het moeilijk is Gods vinger te zien in de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

495
manier van handelen van de paus en dat de geschiedenis leert dat ook pausen zich
bij het nemen van bepaalde maatregelen kunnen vergissen. De provinciaal van
Frankrijk schreef aan de oversten van de jezuïetenhuizen: ‘Ces décisions nous
atteignent au plus intime de nous-mêmes’ en hij stelde uitdrukkelijk vast dat het
gebeurde indruiste tegen de gang in van het normale recht. Hij wees er de paters
nochtans op dat ook voor de exempte orden canon 499 § 1 van het kerkelijk wetboek
gold, nl. dat alle religieuzen de paus moeten beschouwen als de hoogste gezagdrager
in de kerk en hij drukte de hoop uit dat de paters deze beproeving in geest van geloof
zouden kunnen aanvaarden. De twee Canadese provinciaals spraken ronduit van een
‘onverstandige beslissing’. De provinciaals van de tien provincies der Verenigde
Staten schreven op 23 oktober aan P. Dezza om hun bezorgdheid uit te drukken over
de gevolgen die de benoeming van een rechtstreekse afgevaardigde van de paus zou
hebben op het gewone bestuur van de Sociëteit (‘setting forth concerns we have
about the effects of the Holy Father's action on the ordinary government of the
Society’). De pauselijke beslissing scheen een soort staat van rechtloosheid in het
leven te roepen waarin het gevaar van manipulatie niet ondenkbaar was. Op 26
oktober, onmiddellijk na het ontvangen van deze brief, stuurde Dezza een telex aan
de Amerikaanse provinciaals waarin hij duidelijk poogde de draagwijdte van de
pauselijke beslissing te minimaliseren. Slechts twee punten uit de constituties, zo zei
hij, worden buiten werking gesteld: 1o het samenroepen van de Algemene Congregatie
is uitgesteld om ‘een betere voorbereiding’ ervan mogelijk te maken; 2o het bestuur
van de Sociëteit zal momenteel uitgeoefend worden door een rechtstreekse delegaat
van de paus, in plaats van door de vicaris die door Arrupe was aangesteld. Alle andere
punten van de constituties - vooral het gezag van oversten en raadsleden, provinciaals
en plaatselijke oversten, de normen van het religieuze leven, de geloften, het apostolaat
enz., bleven van kracht zoals voorheen. Bovendien zou de komende Algemene
Congregatie voorbereid en uitgevoerd worden volgens de traditioneel vastgelegde
normen.
Dezza's verklaring, die weldra in andere jezuïetenprovincies bekend geraakte, was
niet van aard om alle ongerustheid weg te nemen. Met name werd gevreesd, dat de
paus de bedoeling had het ‘interregnum’ zo lang te laten duren tot er voldoende
provinciaals waren die er borg zouden voor staan dat de Algemene Congregatie en
de keuze van een nieuwe generaal zouden verlopen in de geest van het door
Johannes-Paulus gevoerde restauratiebeleid. In normale omstandigheden worden in
de periode die de generaalskeuze voorafgaat alle belangrijke benoemingen ‘bevroren’,
maar als die periode nu te lang zou duren - want wat betekent ‘een
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betere voorbereiding’? - dan zou Dezza de provinciaals kunnen benoemen die hij
beschouwt als mannen die de visie van de paus volgen. Die vrees leek velen niet
ongegrond. Sommigen zagen in de aanduiding van P. Pittau als hulp en eventueel
opvolger van Dezza zelfs een stille wenk van de paus om aan te duiden wie hij graag
als opvolger van Arrupe zou zien.
Op de voorziene datum van 31 oktober 1981 vatte P. Dezza zijn zending aan met
een geconcelebreerde eucharistieviering in de curia generalizia van de jezuïeten te
Rome. De homilie die hij bij deze gelegenheid hield, wilde duidelijk een geruststelling
zijn. Hij onderstreepte de bedoeling van de paus: de dialoog die hij met Arrupe was
begonnen over een ‘grondiger voorbereiding van de Algemene Congregatie’ - en
dus de verkiezing van een nieuwe generaal - gewoon verder te zetten. Waarom dit,
volgens de normen van de constituties, niet met de vicaris P. O'Keefe kon, werd niet
gezegd. Een ander punt waar Dezza de nadruk op legde, was de verhouding tussen
de orde en de paus. De jezuïeten vormen een orde waar men naar opkijkt als naar
een voorbeeld: vandaar hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de hele kerk,
vandaar ook het feit dat de pausen er zich soms toe genoopt zagen hen op de vingeren
te tikken. ‘Wat de pausen ons in herinnering willen brengen, is het feit dat elke
zending van hen komt, hetzij rechtstreeks, hetzij door de bemiddeling van de oversten
van de Sociëteit, en dat we hun richtlijnen moeten volgen, zoals eenieder die een
zending heeft - iedere “missus” - de richtlijnen moet volgen van die hem zendt’.
Van 23 februari tot 3 maart 1982 zijn alle provinciaals (en vice-provinciaals van
onafhankelijke vice-provincies) van de orde door P. Dezza voor een bijeenkomst in
Rome samengeroepen, om er hun ‘de concrete punten waarop de H. Vader wil dat
ze hun aandacht richten, mede te delen’.

Een interpretatie
Louter juridisch gezien is paus Wojtyla door het benoemen van P. Dezza als zijn
‘persoonlijke vertegenwoordiger bij de Sociëteit van Jezus’ zijn bevoegdheid niet te
buiten gegaan. Wel is het hoogst ongebruikelijk dat het hoofd van de kerk zich zo
persoonlijk en zo drastisch mengt in het innerlijk functioneren van een orde, want alle welwillende en soms omslachtige omschrijvingen van de motivatie ten spijt zijn ingrijpen komt erop neer dat de gewone en door de constituties voorziene
werkwijze buiten spel wordt gezet. In zijn brief aan Arrupe had Johannes-Paulus
geschreven, dat hij zijn besprekingen met de generaal had wensen voort te zetten,
maar dat die onderbroken waren door de aanslag op de paus en de ziekte van
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Arrupe. Daarom, zo schreef hij, heb ik besloten een persoonlijke vertegenwoordiger
bij de orde te benoemen. De logische conclusie, zo heeft een waarnemer opgemerkt,
had moeten zijn: daarom zal ik die nu met P. O'Keefe verder zetten. In ieder geval
heeft de paus op een vrij ongewone wijze de indruk gewekt dat er met de jezuïeten
iets verkeerd liep en dat daaraan alleen door een persoonlijk ingrijpen verholpen kon
worden. Het is belangrijk hierbij voor ogen te houden dat de maatregel juist op een
cruciaal moment in de geschiedenis van de orde genomen werd: de fase die moest
leiden tot de keuze van een nieuwe generaal. Toen Pedro Arrupe een jaar vroeger
zijn inzicht om als generaal af te treden en om de procedure in gang te zetten die
moest leiden tot een nieuwe administratie bekend maakte, werd hem door de paus
gevraagd aan te blijven. Reeds toen werd sterk vermoed dat Johannes-Paulus een
langere voorbereidingsperiode wenste om de tijd te hebben een koerswijziging tot
stand te kunnen brengen. Dat sommige leden van de curie en enkele jezuïeten uit
zijn onmiddellijke omgeving hem in deze zin aanmoedigden, is een publiek geheim.
Het ziekvallen van P. Arrupe bood de paus onverwachts de gelegenheid rechtstreeks
in te grijpen in de orde, waar men zich niet alleen kon afvragen waarom P. O'Keefe
onwaardig was bevonden de orde als vicaris te leiden2, maar ook of in de Sociëteit
met haar meer dan 27.000 leden geen andere ‘persoonlijke vertegenwoordiger van
de paus’ gevonden kon worden dan de 80-jarige Paolo Dezza, die zich gedurende
het generalaat van P. Arrupe toch niet zo duidelijk als een voorstander van diens
ideeën had opgesteld. P. Pittau is wel gematigder en wordt binnen de orde als een
man van de dialoog gezien. Men hoopt dat hij de reacties van beide zijden zal weten
op te vangen, eventueel te relativeren; maar het feit dat hij door de pauselijke
beslissing met P. Dezaa geassocieerd werd, zal zijn reputatie geen goed hebben
gedaan.
Uiteindelijk kan men de cruciale vraag niet uit de weg gaan: wat verwijt de paus
dan eigenlijk de jezuïeten?

2

In 1978, bij de pauskeuze van Albino Luciani (Johannes-Paulus I), zei V. O'Keefe o.m.: ‘Het
pausschap mag geen monolithisch karakter meer hebben en de bisschoppen in de wereld
moeten niet langer worden gedomineerd door het Vaticaanse bestuursapparaat. De macht
van curie en staatssecretariaat dient te worden ingeperkt’. Hij noemde drie concrete, hoogst
actuele problemen waarmee de nieuwe paus zich geconfronteerd zou zien: de
geboortenregeling, het priestercelibaat en de vrouw in het kerkelijk ambt. ‘Men dient deze
zaken niet te behandelen als waren het goddelijke wetten... Naar mijn mening kan de discussie
worden heropend zonder dat de geloofsleer wordt aangetast’ (De Tijd, 1 september 1978).
Hebben deze uitspraken meegespeeld in het opzijschuiven van O'Keefe?

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

498
Twee zaken trekken hierbij onze aandacht. Vooreerst schijnt de paus van oordeel
dat Rome over de kloosterorden in het algemeen en over de jezuïeten in het bijzonder
onvoldoende controle heeft. Dit geldt overigens voor alle exempte orden, maar van
alle loopt de Sociëteit van Jezus wel het meest in de kijker. Dat de paus zo denkt, is
meer dan een veronderstelling. In Giovanni Caprile's Storia del Sinodo wordt een
merkwaardig voorval aangehaald, dat eigenlijk nu pas al zijn reliëf krijgt. Het dateert
uit 1974. Een bisschoppelijke commissie was samengekomen om mogelijke
agendapunten te bespreken. Kardinaal Wojtyla kwam onverwachts met het voorstel
‘het religieuze leven’ aan de orde te stellen. Toen zijn collega's er zijn aandacht op
vestigden dat dit niet kon omdat geen enkele bisschoppenconferentie dit had
voorgesteld, antwoordde hij prompt dat hij het deed. Zonder dralen schreef hij een
tekst neer, waarop men weliswaar niet is ingegaan maar die releverend is voor zijn
ideeën.
Na de crisis in het kloosterleven te hebben behandeld, wees hij op enkele dringende
redmiddelen. Daaronder kwamen voor: een grotere integratie in het diocesane leven
en een herziening van de notie ‘exemptie’, waardoor sommige orden aan iedere
bisschoppelijke controle onttrokken zijn en bepaalde voorrechten genieten. Als paus
schijnt Wojtyla er niet anders over te denken. Dit is althans een conclusie die
sommigen trekken uit een woord van P. Dezza tijdens diens homilie van 30 oktober.
Hij zei dat de paus het geraadzamer had gevonden de Algemene Congregatie van de
jezuïeten uit te stellen tot na de promulgatie van het nieuwe kerkelijk wetboek.
Onmiddellijk begon men zich af te vragen of de codex clausules kon bevatten die
de Sociëteit onder bisschoppelijk gezag kon plaatsen. Ook of er misschien richtlijnen
in voorkwamen die een sociaal-politiek engagement in de toekomst onmogelijk
zouden maken.
Dat brengt ons tot het tweede punt dat de paus ongetwijfeld dwars zit. Op de
Filippijnen, in Zuid- en vooral in Midden-Amerika, hebben de jezuïeten
compromisloos geopteerd voor de armen en verdrukten en hebben daardoor het elitair
imago van de orde veranderd. Van een corps ‘doctrinairen’ zijn ze voorvechters
geworden van sociale rechtvaardigheid. Arrupe, die reeds in 1980 een brief over
marxistische maatschappij-analyse had gericht aan zijn paters in Latijns-Amerika3,
had er weliswaar een voorzichtig standpunt ingenomen, maar moest toch vanuit een
bepaalde zijde te horen krijgen dat hij het gevaar van het communisme onderschatte.
Hoe dan

3

Cfr. Jezuïeten en marxistische analyse, in Streven, juli 1981, pp. 867-874.
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ook, met de steun van Arrupe hebben de jezuïeten blijk gegeven van een enorm
aanpassingsvermogen aan wat sinds Vaticanum II in de kerk op gang gekomen is.
Ze staan op de voorposten en daar is het gevaar altijd het grootst. Er is het gevaar
voor het leven (voor kort werden drie jezuïeten door rechtse milities gedood in
Guatemala en in El Salvador); er is ook het gevaar dat er geen duidelijke grens meer
wordt getrokken tussen inzet voor de mensenrechten en politiek. Als men nu weet
hoe hardnekkig de paus tegen de politieke activiteit van de priesters gekant is, omdat
dit niet zou stroken met hun geestelijke roeping - men denke aan sommige
waarschuwingen die hij uitte tijdens zijn Zuidamerikaanse reis - dan begrijpt men
dat hij aan het hoofd van een orde die door haar aanzien toch algemeen beschouwd
wordt als exemplarisch voor het religieuze leven, niet iemand gekozen wil zien die
deze toestand laat voortduren.
Onwillekeurig komen we dan uit bij de Poolse oorsprong van paus Wojtyla4. Polen
is een land waar links tegenover rechts staat. Welnu, al wat op sociaal-religieus vlak
‘progressief’ lijkt, omdat het een sociale inzet veronderstelt, wordt als links
bestempeld en bijgevolg afgekeurd, zeker als er politiek of geweld aan te pas komt.
Kardinaal Baggio, als prefect van de congregatie van de bisschoppen en voorzitter
van de pauselijke commissie voor Latijns-Amerika, is momenteel wellicht de
machtigste man aan de curie, al was het maar omdat alle dossiers betreffende
bisschopsbenoemingen via hem behandeld worden. Hij voert reeds geruime tijd een
beleid dat volledig parallel loopt met de zienswijze van de paus: geobsedeerd door
het communistisch gevaar ervoor zorgen dat zoveel mogelijk ‘rechtse’ of dat althans
zo weinig mogelijk ‘linkse’ figuren benoemd worden. Samen met aartsbisschop
Lopez Trujillo, voorzitter van de CELAM (Latijnsamerikaanse
Bisschoppenconferentie), wordt geïntrigeerd om de sociaal-geëngageerde jezuïeten
(en leden van andere orden) in een ongunstig daglicht te plaatsen. Gedurende de
herstelperiode van de paus belegde Baggio een bijeenkomst om de problemen van
Latijns-Amerika te behandelen. Arrupe vroeg met klem dat de agendapunten op
voorhand zouden bekend zijn om een grondige voorbereiding mogelijk te maken;
hij stond er bovendien op, dat experten uit de betrokken landen aanwezig zouden
mogen zijn en vroeg naar een ruimere vertegenwoordiging van de religieuzen, die
toch de overgrote meerderheid (70%) van het priesterpotentieel in Midden-Ame-

4

Cfr. P. Hebblethwaite, Paus en Pool, in Streven, december 1981, pp. 201-210.
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rika uitmaken. Het resultaat van de bijeenkomst was een eervol compromis, maar
Baggio kon niet verbergen dat alles toch niet verlopen was zoals hij het gewenst zou
hebben.
Er is geen materiaal voorhanden om te bewijzen dat de kardinaal aan de paus de
Dezza-oplossing heeft voorgesteld, maar hij zal er niet ongelukkig om geweest zijn.
De opinies van de paus en van de kardinaal convergeren in ieder geval: Padre Arrupe
en zijn assistenten sloten de ogen voor wat te ‘progressief’ was, te ‘links’, te
‘politiek-actief’. Daarom moest de leiding van de orde bij ideologisch anders
georiënteerde geesten berusten. Zo werd Dezza ‘de persoonlijke delegaat van de
paus’. Wat dit concreet inhoudt zal wellicht uit de voor februari-maart geplande
bijeenkomst van provinciaals kunnen blijken.
Intussen werd vooral in Latijns-Amerika zelf de draagwijdte van deze benoeming
hard aangevoeld. De bevoorrechte klasse jubelde ze toe. Uit Columbia schreef een
Duits jezuïet: ‘De pers van de geprivilegieerde klasse die dit land beheerst, heeft de
beslissing van de paus toegejuicht. Ze wordt beschouwd als een veroordeling van
die krachten in de Sociëteit van Jezus en in de kerk die moeilijkheden hebben met
wereldlijke en kerkelijke gezagdragers, omwille van hun opkomen ten gunste van
de ondergeprivilegieerde, benadeelde lagen van de maatschappij, voor een
rechtvaardiger sociale en economische ordening en voor een kerk die niet uitsluitend
op gezagdragers en hiërarchie is gericht, maar op de gemeenschap...’.
De paus is een sterke persoonlijkheid. Wat hij meent te kunnen verantwoorden,
zal hij uitvoeren, ook als hij daarvoor radicale middelen moet gebruiken. Wrijvingen
en conflicten tussen paus en jezuïeten zijn er altijd geweest, maar om een maatregel
aan te treffen die zo radicaal in het innerlijk leven van de orde ingrijpt als de
benoeming van Dezza, moet men opklimmen tot de 17e eeuw, toen Innocentius XI,
na het overlijden van de jezuïetengeneraal P. de Noyelle in 1686, de Algemene
Congregatie er praktisch toe dwong Th. Gonzalez als zijn opvolger te kiezen. Hoewel
de huidige tijdsomstandigheden verschillen van de toenmalige, is er toch een zekere
analogie te bespeuren in het feit dat de pausen in beide gevallen meenden te moeten
optreden omwille van de houding die tegenover een actuele problematiek moest
worden aangenomen. Drie eeuwen geleden betrof het de pastoraaltheologie
(probabilisme - probabiliorisme). Thans gaat het - grotendeels - over het concreet in
de praktijk omzetten van sociale rechtvaardigheid en het tot stand brengen van
rechtvaardige sociale structuren. Sommige jezuïeten mogen zich dan ook in dat
glibberige grensgebied tussen sociale politiek en godsdienst te ver gewaagd hebben,
het radicaal ingrijpen van de paus blijft een hoogst ongewone maatregel en
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is in ieder geval als een blaam overgekomen.
De problemen waarmee de jezuïeten geconfronteerd worden, zijn overigens
problemen die alle orden kennen en die zich sinds het Concilie aan de kerk als zodanig
stellen: een drang naar waarachtigheid, een door het hele leven geloofwaardig maken
van wat men voorhoudt in theorie, een groeiend pluralisme dat plaats biedt aan een
hele waaier opvattingen in de theologie en in de moraal, een evolutie in de beleving
van het religieuze leven, een rekening houden met de wisselende tijdsomstandigheden,
een nieuw verstaan van het gezag. Dergelijke spanningen treden wellicht scherper
op bij de jezuïeten, omdat deze orde in de kerk ontegensprekelijk een groot prestige
geniet. Conflictsituaties kunnen daardoor opvallender worden. Maar kan het mensen
ten euvel geduid worden, als ze van oordeel zijn dat het gevaar van een passieve
verburgerlijking en van onverschilligheid groter en ernstiger is, dan het gevaar de
zo onduidelijke grens tussen godsdienstige beleving en sociale inzet te overschrijden,
en dat dit risico genomen moet worden? Is het niet verkieslijker het etiket ‘links’
opgeplakt te krijgen omwille van een reëel engagement voor de verdrukten, dan zich
‘rechts’ op te stellen, nooit buiten de schreef te gaan - noch in denken, noch in
handelen - maar iedere evangelische bewogenheid te missen? Wel zal men de deemoed
moeten bezitten, zich rekenschap te geven van het feit dat de strijd voor de sociale
rechtvaardigheid niet het hele evangelie is. Het is voor de paus, die zich zo vaak als
verdediger van de mensenrechten heeft opgesteld, heel duidelijk dat de priesters de
zijde van de verdrukten en bedrukten moeten kiezen: op 10 januari 1982 heeft hij
dit in een toespraak nog eens uitdrukkelijk bevestigd. Hij is er alleen om bezorgd,
dat een generatie ‘politieke’ priesters het wezen van hun geestelijke zending uit het
oog gaat verliezen. Godsdienst mag inderdaad niet tot politiek worden herleid, maar
een beleving van het evangelie kan tot een daadwerkelijke sociale inzet leiden, en
vaak is zo'n inzet niet mogelijk zonder rechtstreekse of onrechtstreekse stellingname.
Het is dan ook zeer de vraag of latere historici - als eenmaal het verdere verloop
van de onverkwikkelijke maatregel met al zijn gevolgen bekend zal zijn - bij het
beoordelen van deze toch zeer sterke pausfiguur van een gelukkig initiatief zullen
kunnen spreken.
De paus weet wel dat hij uiteindelijk zal kunnen rekenen op de gehoorzaamheid
en de loyauteit van de jezuïeten - zij geloven in de verlossende kracht van de
gehoorzaamheid - maar, zoals de editorialist van The Tablet schreef: ‘The worst vice
of ecclesiastical authority is to play on the virtue of good men’.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

502

Hersenspoeling in Guatemala
Fr. Van Bladel
De verschrikking van de terreur die op het ogenblik in Guatemala heerst, is ons de
laatste tijd wat naderbij gekomen. Priesters en religieuzen die hun leven geven voor
de armen of bedreigd worden en moeten vluchten. Maar daarnaast duizenden boeren
en indios die verdwijnen, gemarteld worden, beestachtig uitgemoord, alleen maar
omdat zij voor elementaire rechten - grond b.v. die hun bestaansgrond is - opkomen.
We horen er de laatste tijd iets meer van1. Op de achtergrond van die berichten is
vaak sprake van het geval-Pellecer, een ‘geval’ waaruit zou blijken dat het regime
sinds kort een geraffineerder methode dan fysieke foltering en moord beproeft:
recuperatie door hersenspoeling.

Het geval - Pellecer
Dinsdag 9 juni 1981 verliet de Guatemalteekse jezuïet Luis Eduardo Pellecer Faena
op 2 u. 's middags zijn communauteit in de zona 5 van Guatemala-Stad. Op 300 m
van het presidentiële paleis werd zijn wagen klem gereden, zes gewapende mannen
sloegen hem bewusteloos en sleepten hem uit zijn auto. Mensen op straat zagen het
gebeuren. 's Anderendaags drongen mannen het huis binnen waar Pellecer om
veiligheidsredenen af en toe overnachtte; zij doodden een jonge man, het lijk lieten
ze liggen, een andere pakten ze mee. Voor velen was deze zoveelste ontvoering geen
verrassing. Pellecers pastorale werk bracht zijn leven steeds meer in gevaar. Hij was,
samen met de evangelische predikante Julia Esquivel, hoofdredacteur van het
oecumenische tijdschrift Diálogo en onderhield contacten met andere tijdschriften
en radiostations. Daarnaast werkte hij vooral onder de jeugd en in zelfhulpgroepen
en volks-

1

Over de situatie in Guatemala, zie b.v. Mario Coolen, Tien jaar pastoraal aan de Zuidkust
van Guatemala, in Streven, november 1980, pp. 99-111.
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organisaties in de slums, als coördinator, animator. Dat werd bijzonder gevaarlijk
toen zich daar steeds meer vluchtelingen uit El Salvador kwamen vestigen, mensen
die aan de bevrijdingsstrijd daar hadden deelgenomen. Pellecer had zelf in El Salvador
gewerkt en werd dus door de veiligheidsdienst nauwlettend in de gaten gehouden.
Zijn provinciaal-overste, César Jerez, gaf hem de raad Guatemala te verlaten. Dat
wilde hij niet. Zijn land bloedde dood, hij kon het niet in de steek laten. Tegelijk
verheelde hij niet dat hij vreesde voor zijn leven.
Vier maanden lang wist niemand waar hij zich bevond, zijn familie en vrienden
niet, geen enkele kerkelijke instantie of internationale organisatie die navraag deden
bij regering en leger. Regering en leger wisten nergens van. Maar ineens, op 30
september, dook hij op uit het niets en in een door de regering georkestreerde
persconferentie gaf hij voor journalisten, universiteitsmensen, zakenlieden en
buitenlandse diplomaten een verbijsterende vertoning van auto-kritiek weg. Hij wàs
helemaal niet ontvoerd, zoals de internationale lastercampagne tegen Guatemala
wilde doen geloven. Hij had die zgn. ontvoering zelf geënsceneerd. Begin 1980 had
hij zich aangesloten bij het Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP, het Guerrillaleger
der Armen), maar hij had zijn dwaling ingezien. Omdat hij er niet anders meer uit
kon geraken, had hij toevlucht gezocht bij de veiligheidsdiensten. Daar had hij zijn
ware vrienden, ja, zijn ware identiteit gevonden; daar had hij zich, in volle vrijheid,
gedurende 113 dagen (hij sprak altijd van 122) kunnen voorbereiden op de verklaring
die hij nu had af te leggen. Pathetisch-deemoedig (‘zo heb ik hem nooit gekend’, zei
zijn provinciaal later) smeekte hij de aanwezigen en het hele volk van Guatemala
om vergiffenis. Pedant-nauwgezet ratelde hij zijn betoog af over de rol die vooral
de kerk - jezuïeten en andere religieuzen, catechisten, boeren- en Indianenorganisaties
- spelen in de misleiding van het volk, en in zijn antwoorden op de - geprepareerde,
van een briefje afgelezen - vragen achteraf vulde hij dat aan met naam en toenaam.
Hij maakte bekend dat hij de jezuïetenorde wilde verlaten. Hij was bereid zijn kunde
in de communicatiewetenschap voortaan ten dienste van de regering te stellen als
deze hem met een dergelijke verantwoordelijkheid wilde vereren. Maar gezien zijn
verleden was het daar misschien nog een beetje te vroeg voor. Bekering vraagt tijd.
De persconferentie werd op 5 oktober uitgezonden door de TV; via pers en radio
vond ze een snelle en brede verspreiding in Centraal- en Zuid-Amerika. Op 22 oktober
trad Pellecer op voor de militaire academie in San Salvador. Maar al onmiddellijk
na de eerste vertoning in Guatemala had bisschop Rivera, de opvolger van Romero,
in zijn zondagspreek gezegd:
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‘deze man vertoonde kennelijk symptomen van drugbehandeling en foltering’. Dat
moet hij gehoord hebben van enkele bisschoppen van Guatemala, die Pellecer een
paar ogenblikken, steeds in aanwezigheid van veiligheidsagenten konden ontmoeten.
Hij herkende ze niet, stelde zich stereotiep voor met de woorden: ‘Ik ben Luis Eduardo
Pellecer Faena, Guatemalteek, jezuïet, 35 jaar’, terwijl hij bij iedereen bekend stond
als ‘Cuache’. Onmiddellijk voor zijn eerste publieke optreden hadden de bisschoppen
er op het presidentiële paleis al een voorsmaakje van gekregen: een video-opname
die ijselijk veel op de vertoning daarna geleek. De leiding van de Centraalamerikaanse
jezuïetenprovincie protesteerde krachtig: ‘Té veel symptomen wijzen erop dat deze
verklaringen onder zeer zware druk zijn afgelegd. P. Pellecer werd 113 dagen lang
in volledige afzondering vastgehouden in de gebouwen van de veiligheidsdienst,
zonder dat ook maar iemand zijn fysieke en psychische integriteit kon garanderen.
Die opsluiting was blijkbaar nodig om hem psychologisch klaar te krijgen om zijn
spectaculaire verklaringen af te leggen en de inhoud ervan te structureren’. Tot die
symptomen hoorden zijn licht gezwollen gelaat en glariënde ogen, het monotoon
doordravende debiet, uitdrukkingen en zegswijzen die zijn bekenden hem nooit
hadden horen gebruiken. Hij vergiste zich in de data van voor zijn betoog belangrijke
gebeurtenissen. Hij raakte verward in namen van groepen en instellingen waarmee
hij jarenlang had samengewerkt. In zijn antwoord op een vraag van de Spaanse
consul-generaal, of hij iets wist van de Spaanse jezuïet Pérez Alonso, die twee
maanden na Pellecer ‘verdwenen’ was en waarover de pers uitvoerig had bericht,
verried hij hoe compleet zijn isolement was geweest: vandaag hoorde hij daarvan
voor het eerst. In zijn curriculum vermeldde hij dat hij ook ingenieursstudies had
gedaan; zijn therapeuten wisten blijkbaar niet dat hij door zijn medebroeders alleen
maar plagend ‘il ingeniero’ werd genoemd: zijn moeite in de omgang met cijfers en
technische dingen was spreekwoordelijk. Wat is er dan met het bewustzijn van deze
man gebeurd als hij nu zichzelf ingenieur waant en zegt als ingenieur b.v. naar
Argentinië te willen gaan?
Wat is er met deze man gebeurd? Wat gaat er nu in hem om? Hij is nu zogezegd
een vrij man. Het Ministerie heeft al laten weten: ‘Hij kan als priester in het land
blijven als hij dat wil; wil hij weg, dan kan ieder die dat verlangt, hem uitgeleide
doen tot op de luchthaven’. Maar waar is hij nu?2

2

In een interview in Het Belang van Limburg (30/31 januari 1982) met P. Schildermans, de
Vlaamse Scheutist die in januari ontvoerd en teruggevonden werd, vraagt de journalist: ‘Hebt
u ook iemand van uw ondervragers herkend? Men zegt dat P. Pellecer nu meedoet aan het
verhoren van opgepakten’. Schildermans antwoordt: ‘Ik noem geen namen’. Is er voor deze
insinuatie enige bewijsgrond?
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En wat gebeurt er met hem als hij, door psychische deterioratie of anderszins, niet
meer bruikbaar is?
Als dit inderdaad een geval van elders al beproefde methode van hersenspoeling
is, dan rijzen er nog andere vragen. Beheerst de Guatemalaanse veiligheidsdienst
zelf deze methode of is het mede daarvoor dat er 200 Argentijnse anti-terreur-experts
in het land zijn? Steeds vaker ook hoort men spreken van Israëlische vakkundigen
die werken in opdracht van de V.S. Is Pellecer de eerste op wie deze behandeling
werd toegepast? De enige is hij zeker niet. Maar in het andere geval waar we iets
van weten, was het succes niet zo compleet. Met de Indianenleider Hemeterio Toj
Medrana, een van de oprichters van het Comité de Unidad Campesina (CUC), werd
hetzelfde geprobeerd. Verdwenen sinds 4 juli 1981, dook ook hij enkele maanden
later weer op om eerst voor een groep Amerikaanse senatoren, later op een
persconferentie getuigenis af te leggen van zijn ‘bekering’. Maar op 26 november
werd hij door het EGP uit de gevangenis bevrijd en maakte hij via enkele bezette
radiostations bekend dat zijn verklaringen afgedwongen waren ‘onder de
ongelooflijkste martelingen’3. De methode wordt natuurlijk niet alleen maar gebruikt
om het slachtoffer te ‘bekeren’, maar om achter informatie te komen. Veel meer dan
wat de veiligheidsdienst allang geweten moet hebben, kon Pellecer echter niet
onthullen. Hij was gedurende negen maanden werkzaam geweest in de Comisión
Nacional de Propaganda van het EGP, maar dat gaf hem nog geen overzicht over
de werking, de plannen, de medewerkers van de organisatie. Tot drie keer toe komt
hij erop terug: de volksbeweging bestaat uit autonome cellen die van elkaar niet méér
weten dan strikt

3

‘Met handen aan enkels opgebonden werd ik om de vijf minuten in een broodoven gestoken
en er dan weer uitgehaald, 24 uur lang. Ze hebben me met drugs behandeld en met elektriciteit.
Ze zeiden dat ze mijn vrouw en mijn vijf kinderen ook hadden en dat ze die zouden
vermoorden. Ze dreigden de dorpen waar ik gewerkt had te bombarderen en er de kinderen,
vrouwen en de ouden van dagen weer te gaan vermoorden. Ze brachten me daar naartoe en
lieten me zien hoe beestachtig ze te werk gaan. Ze dwongen me de bevolking toe te spreken.
In Santiago Atitlàn moest ik ze, onder bedreiging van mitrailletten, zeggen dat de radio-, het
evangelisatie- en opvoedingswerk subversief was. In Chichicastenango (een van de
toeristensteden in Guatemala, FVB) moest ik vanuit een helicopter ze naar een militaire post
lokken, waar een valstrik was gespannen om ze af te maken. Dan hebben ze me voorbereid
voor die fameuze persconferentie met pseudo-journalisten. De vragen die ze mochten stellen
waren hun opgegeven, ik kreeg de antwoorden gedicteerd’ (DIAL, nr. 758).
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noodzakelijk is. Op vragen naar het brein achter de beweging, naar de financiering,
naar plannen of ondernemingen weet hij niets anders te antwoorden dan: ‘ik heb
altijd horen zeggen dat... Ik heb er nooit naar gevraagd, want ik wist toch dat ze me
niets zouden zeggen’, ofwel debiteert hij gewoon de versie van de regering: ‘Ik heb
altijd horen zeggen dat het EGP gefinancierd werd door de socialistische landen,
maar door welke en hoe, dat weet ik niet. Ze halen ook geld uit overvallen en diefstal,
“recuperatie” noemen ze dat. Verder dragen ook Europese fondsen het hunne bij:
Caritas bijvoorbeeld; geld dat ingezameld wordt voor zogenaamde projecten, wordt
afgeleid naar de guerrilla’. - ‘Met Amnesty International hebben we direct contact,
we hebben hun telefoonnummer’. (Met de raadselachtige toevoeging: ‘Dat contact
verloopt via de jezuïeten, die hun wet opleggen aan de regering’). Als naar namen
gevraagd wordt, noemt hij mensen die, zoals hij zelf zegt, ‘allang gelokaliseerd en
gecatalogiseerd zijn’. M.a.w. onthullingen waren er niet zo heel veel bij.
Waarom dan maakte de regering zoveel ophef van deze verklaringen? Radio
Exterior en España constateerde onmiddellijk: ‘Verrassenderwijs stemmen Pellecers
verklaringen letterlijk overeen met de these over guerrilla en religieuzen in
Centraal-Amerika die door het regime in Guatemala onophoudelijk wordt
gepropageerd’. Wat regering, grootgrondbezitters, conservatieve christenen (en de
Amerikaanse politiek) altijd al hebben gezegd over de communistische infiltratie in
de kerk en de volksbeweging, over de staatsondermijning en het terrorisme van
groepen en bewegingen die het evangelie misbruiken om de armen in een misdadig
revolutionair avontuur te storten - het volk van Guatemala en de internationale opinie
konden het nu ook eens horen uit de mond van een ander, een jezuïet! Lees je dit
‘getuigenis’ in dat perspectief, dan is het op het eerste gezicht en van ons uit bekeken,
afgezien van de methode die hier gebruikt is, een naïef stuk propaganda voor de
ideologie van het regime. Maar denk je aan wat er uit naam van die ideologie onder
het volk van Guatemala dag voor dag wordt aangericht, dan verkeert je verbazing in
ontzetting.

De drie wapens van de subversieve kerk
De tekst van de persconferentie, mét vragen en antwoorden, is woord voor woord
uitgetikt, vertaald en gepubliceerd door DIAL4. Hij beslaat 36

4

DIAL = Diffusion de l'information sur l'Amérique latine, 47, quai des Grands-Augustins,
75006 Paris. Ik citeer niet altijd letterlijk, ik moet samenvatten en verspreide fragmenten
samenbrengen. Bijna alles in dit artikel is ontleend aan de publikaties van DIAL. Verder heb
ik gebruik gemaakt van een artikel van Hans Zwiefelhofer, Die nicht nur den Leib, sondern
den Geist töten, in het Zwitserse jezuïetentijdschrift Orientierung, 15/31 december 1981.
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grote bladzijden, helaas te lang om hier in zijn geheel te worden weergegeven. Helaas,
omdat alleen die hele tekst, met zijn aarzelingen, versprekingen, pedante uitweidingen,
die onontwijkbare achterdocht wekt: wat is er met de persoonsidentiteit van deze
man gebeurd? Ik kan er slechts enkele hoofdlijnen uit ophalen.
De vertoning werd ingeleid door de persattaché van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. Die gaf meteen de toon aan. De conferentie was georganiseerd
op verzoek van de President, Generaal Romeo Lucas García persoonlijk. ‘De regering
wil hiermee in genen dele iets tegen de kerk als instituut ondernemen. Ze wil
integendeel dat de onthullingen van deze jezuïet alle Guatemaltanen en de hele wereld
bewust maken van de gevaren waaraan ons volk, vooral onze jeugd blootstaat... Wat
hij u te vertellen heeft, zijn ervaringen, zijn strijd in de guerrilla, zijn bekering - het
is, geloof ik, zoal het beste wat u op een middag als deze kunt meemaken. Padre, por
favor’.
En Pellecer begon: ‘Mijn naam is Luis Eduardo Pellecer Faena. Ik ben Jezuïet, 35
jaar, Guatemalteek. Tot 9 juli jl. was ik lid van het Guerrillaleger der Armen’. Om
te beginnen zette hij (‘niet om me erop te beroemen, maar om de vragen in te leiden
die u zich wellicht zult stellen’) welke bevoordeelde opleiding hij als jezuïet genoten
had: studies in Ecuador, Mexico, El Salvador; klassieke talen en
communicatiewetenschap, filosofie en theologie, zelfs ingenieursstudies en
geneeskunde. ‘Hoe is het mogelijk dat iemand als ik, wie het in zijn familiaal milieu
nooit aan iets ontbroken heeft, die zo veel heeft mogen studeren, een christen, een
priester, een religieus zo ontspoord is, dat hij de weg van het geweld heeft gekozen?’.
Dat is alleen te verklaren als men weet met welke drie wapens een christen, een
priester, een jezuïet tegenwoordig door zijn overheid verplicht wordt om te gaan,
‘drie wapens die veel explosiever zijn dan welke munitie ook’.
Het eerste wapen is de bevrijdingstheologie (‘daar hebben zelfs de buitenlandse
journalisten onder u al wel iets van gehoord, veronderstel ik’). In het spoor van
Vaticanum II heeft de Latijnsamerikaanse Bisschoppenconferentie die theologie tot
de hare gemaakt in Medellin (1968) en Puebla (1979), en álle priesters en religieuzen
werken ermee. Wat voor theologie, wat voor nieuwe religieuze visie is dat dan?
‘De bevrijdingstheologie stelt het volk een nieuwe Jezus voor, een heel
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andere Jezus dan die wij allen in bijbel- en catechismusonderricht bij onze eerste
communie hebben leren kennen: een rebelse Jezus, een Jezus die zich tegen het
kapitalistische systeem keert, een revolutionaire Jezus, een Jezus die een partijdige
God is, een God van de armen, een God die uitsluiting en alleen de verlossing van
de armen verkondigt; de rijken, de machtigen, diegenen die aan het hoofd van de
regering staan, die hebben de kerk al eeuwen lang naar hun hand kunnen zetten, het
wordt tijd dat de kerk zich uitsluitend in dienst van de armen stelt. Die Jezus heeft
een heel concreet project. Hij is op aarde een rijk komen stichten, een rijk dat wij,
vooral wij jezuïeten, identificeren met het socialisme, een rijk dat ons verplicht een
socialistische maatschappij op te bouwen. Daarvoor hebben we natuurlijk macht
nodig. Die Jezus heeft niets meer te maken met de institutionele en hiërarchische
kerk. Hij is helemaal niet meer geïnteresseerd in de moraal die ons generaties lang
heeft geleid. Het enige belangrijke, het enige absolute is de revolutie, het socialisme,
de machtsovername. De rest - b.v. dat huwelijken niet meer wettig gesloten worden,
dat echtscheidingen en libertinage toenemen - is voor deze nieuwe moraal totaal
bijkomstig’.
Het tweede wapen waarmee alle jezuïeten - ‘ik herhaal, bijna alle jezuïeten van
mijn generatie’ - zich gedurende vier, vijf jaar vertrouwd moeten maken, is het
marxisme-leninisme. ‘Een priester die aan de noden van de wereld van vandaag wil
beantwoorden, zo beweerde men, moet een expert zijn in het marxisme-leninisme.
Wij gingen er wel van uit dat het alleen maar ging om de zgn. marxistische analyse:
een methode om de oorzaken van de uitbuiting van ons volk en de middelen om die
op te heffen te analyseren. Maar hier lag een van mijn fundamentele vergissingen.
Waarom? Omdat ik geloofde dat het analyse-instrument puur theorie en getheoretiseer
kon blijven. Ik zag niet in dat de theorie onvermijdelijk uit moest lopen op datgene
waarop ze inderdaad uitgelopen is: de praxis’5. Een derde wapen was de 32e Algemene
Congregatie van de jezuïeten twee jaar geleden en de optie die daar genomen werd6.
Het werk van de

5

Daarover ging de brief van P. Arrupe, de Generaal-overste van de jezuïeten (8 december
1980). Cfr. Jezuïeten en marxistische analyse, in Streven, juli 1981, pp. 867-874, en de
vertaling van die brief die wij onze lezers ter beschikking stelden.

6

De Algemene Congregatie is het hoogste beleidsorgaan van de jezuïeten. De 32e A.C. had
niet ‘twee jaar geleden’ plaats, maar in 1974-75. In de besluiten, in het hoofdstuk over Onze
zending vandaag: dienst van het geloof en bevordering van de rechtvaardigheid (het fameuze
4e decreet) stond o.m. te lezen: ‘De bevordering van de rechtvaardigheid is een absolute
vereiste van de dienst van het geloof... Er is geen echte verkondiging van het Evangelie
zonder een vastberaden inzet voor de rechtvaardigheid... Deze keuze moet ons leiden tot het
herzien van de vraag met wie wij solidair zijn... De solidariteit met mensen (...) die collectief
onderdrukt worden, mag niet de zaak zijn van slechts enkele jezuïeten. Ze moet ons aller
leven kenmerken’. Welke prijs moeten jezuïeten als Pellecer daar nu voor betalen?
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jezuïeten moest zich voortaan bij voorrang richten op de armste sectoren van de
maatschappij. Wat tevoren al schuchter op gang was gebracht, moest nu worden
geradicaliseerd. Ons leven, onze kennis, ons geld en onze beste krachten moesten
daarvoor worden ingezet. Vanuit het geloof, die heiligste schat van ons volk, hebben
wij het evangelie verdraaid, ons volk misleid, het een nieuw evangelie voorgehouden.
Onder het simpele volk, dat niet veel algemene en politieke cultuur heeft, zijn wij,
jezuïeten, er wonderwel in geslaagd, door middel van elementaire catechismussen
en allerlei audio-visuele middelen en misbruik makend van de autoriteit die we
ontlenen aan het feit dat we priesters zijn, heel die nieuwe theologie en dat marxisme
ingang te doen vinden; wij hebben een hele ‘pedagogie van de armen’7 ontwikkeld.

Communistische pastoraal
Omstandig zette hij vervolgens uiteen hoe hij zelf aan die subversieve pastoraal had
meegewerkt. Eerst in El Salvador en Nicaragua. In El Salvador had hij in Aguilares8
gewerkt met de delegados de la palabra (Délégués van het woord), een beweging,
in heel Centraal-Amerika verspreid, van lekencatechisten die de plattelandsbevolking
samenbrachten in kerkelijke basisgemeenschappen en ze zo de smaak gaven in
zelforganisatie. Maar die organisatie op basis van geloof en evangelie was maar ‘een
eerste instantie, een eerste niveau’. Wat wij beoogden, was een tweede niveau: de
bevolking moest ook politiek bewust worden gemaakt. Wij zeiden tegen de mensen
dat zij zich te weer moesten stellen tegen de uitbuiting door de finqueros, de
grootgrondbezitters. Daartoe stelden wij hun de rudimenten van het marxisme ter
hand, maakten hen vertrouwd met technieken van zelfverdediging, ‘die regelrecht
naar geweld leiden’. Op die manier vielen die kerkelijke organisaties als een rijpe
vrucht in de schoot van het communistische guerrillaleger, het Frente Farebundo
Marti. ‘Dat was helemaal niet wat ik bedoeld had, maar ik was wel een van hen die
het hun op een presenteerblad aanbood. De tegenstellingen in El

7
8

Titel van het bekende boek van Paulo Freire.
Pellecer zegt er niet bij dat de jezuïet Rutilio Grande, met wie hij samenwerkte, daar vermoord
is, volgens velen de aanleiding voor de ‘bekering’ of ‘radicalisering’ van Mgr. Romero.
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Salvador tussen rijken en armen was zo explosief, dat om het even welke goed
geformuleerde boodschap de revolutionaire vonk kon doen overslaan. Maar de
religieuze boodschap heeft het voordeel dat ze kan bogen op de autoriteit van geloof
en traditie: al die onschuldige boeren, misleid door het woord van de priester, door
de autoriteit van de kerk!’.
In Nicaragua, ten tijde van Somoza nog, werkte hij mee aan de opbouw van
coöperatieve landbouwgemeenschappen. Natuurlijk werkten die voor hun eigen
elementaire levensonderhoud, maar hun voornaamste doel was, geld op te brengen
voor het Sandinistische Bevrijdingsfront.
Midden 1977 kwam hij terug naar Guatemala-Stad. De communauteit waar hij in
geplaatst werd, leidde een sociaal onderzoeks- en actiecentrum (CIAS). Ze bestond
uit jezuïeten ‘die allemaal speciale studies hadden gedaan, de elite van de Sociëteit
zat daar samen. Ze hadden allemaal zes, zeven jaar onder de indios in het El
Quiché-departement gewerkt met de Delegados de la Palabra, met
alfebisatieprojecten, godsdienstonderricht, landbouwcoöperaties’. Kortom - dezelfde
schakel als in El Salvador tussen eerste en tweede niveau - zij prepareerden het terrein
voor het CUC, het Comité de Unidad Campesina. Die beweging steunde vooral op
het traditionele Indiaanse gemeenschapsleven. Daar hebben de Delegados een
bedenkelijk gebruik van gemaakt. ‘De mis wordt gecelebreerd in een geïmproviseerde
schuilplaats9. De priester laat zich leiden door de smaak van het volk. Huwelijken
worden gesloten zonder dat de gebruikelijke taks wordt betaald. Tijdens de preek
kan iedereen het woord nemen. De mensen zeggen: laten we vanavond maar naar
de Delegados gaan, er is hier toch niets anders te doen’. (In de stad zie je trouwens
een analoog fenomeen: ‘jonge mensen zeggen tegen hun ouders dat ze naar een
feestje gaan en ze gaan naar een politieke vergadering, zoals ze vroeger stiekem naar
een slechte cinema gingen’). Maar algauw ging het CUC de basis vormen van het
EGP10. ‘Ik zal niet zeggen dat de jezuïeten aan de oor-

9

10

Alleen al de lectuur van bijbel en evangelie is levensgevaarlijk. Zoals drie Indiaanse
vrouwen-catechisten getuigden (DIAL nr. 707): “Wat in de bijbel verteld wordt, dat slaat op
ons. Mozes die zijn volk uit de slavernij bevrijdde. Jezus die vervolgd werd door het
gouvernement. Als de soldaten komen en ze vinden een bijbel, beginnen ze op ons te slaan:
dat moet hier gedaan zijn met die bijbel, de volgende keer ga je er aan. Nu zijn er mensen
die hun bijbel begraven hebben, zij alleen weten waar hij zit. Anderen gaan ermee door, in
het geheim. Onze bisschop en alle priesters zijn hier weggetrokken. Dat was een zware slag:
zij hebben ons rechtop doen staan, zij hebben ons geleerd dat wij onze eigen waardigheid
hebben. Maar het was goed: het is beter dat wij vermoord worden dan zij. We doen nu alleen
voort. Als er geen hosties zijn, vieren wij eucharistie met tortillas”.
Het CUC heeft veel bijgedragen tot de verzoening en samenwerking tussen indios en ladinos
(van Spaanse afkomst), waarmee de verzetsbeweging pas goed op gang is gekomen. Het
CUC kwam in het wereldnieuws door de vreedzame bezetting van de Spaanse ambassade
(31 januari 1980), waar 39 Indianen voor de televisiecamera's levend werden verbrand.
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sprong staan van deze organisatie, maar zij hebben er hun zegen aan gegeven. Zij
hebben er vooral toe bijgedragen dat ze internationale bekendheid kreeg. De hele
wereld moest weten dat de Indianen overeind kwamen, dat zij de basis vormden van
de revolutionaire volksbeweging. De slechte reputatie die wij in het buitenland
genieten, met alle gevolgen vandien voor ons land, hebben wij mede aan de jezuïeten
te danken’. Dat is trouwens een van de aspecten van de bevrijdingstheologie, ‘het
aspect van de aanklacht: wie christen wil zijn, moet onrecht aanklagen en het
wereldkundig maken. Geloofwaardig wordt die denunciatie vooral als ze van
kerkelijke instanties komt: die liegen niet. Dat is dan ook het werk van vele groepen
in Europa die zogezegd opkomen voor solidariteit met de landen van
Centraal-Amerika. De lastercampagne tegen Guatemala is grootendeels het werk
van kerkmensen’.
Zelf had Pellecer uitsluitend onder de arbeiders in de krottenwijken van
Guatemala-Stad gewerkt. ‘Ik moest daar een politieke organisatie opzetten’. In die
Coordinadora de pobladores, die allerlei zelfredzame volksgroepen coördineerde,
liet hij zich bijstaan door jongeren uit de slums én door meisjes van het Colegio
Belgico. De zusters van die eliteschool in de hoofdstad (de Zusters van de H. Familie
van Helmet, een Vlaamse congregatie) stuurden hun leerlingen in de vakantie voor
een maand of twee naar Uspantàn en andere Indianendorpen in El Quiché om ze te
leren delen in ‘het brutale bestaan’ van de campesinos en ze te sensibiliseren voor
die realiteit (‘Operatie Uspantàn’). ‘Ze vroegen me of ik ze daarbij wilde helpen en
tijdens het schooljaar kon ik dan een beroep doen op hun beste leerlingen voor mijn
werk in de stad’. En obligaat volgt nog eens dezelfde redenering: argeloos, met de
beste bedoelingen zijn de zusters via hun pastoraal werk in de samenwerking met
het CUC terechtgekomen. Zij hadden b.v. contact met Vicente Menchù, een van de
Indiaanse leiders van de bezetting van de Spaanse ambassade. ‘Ik zal niet zeggen
alle zusters, maar verschillende van hen hebben rechtstreeks samengewerkt met de
guerrilla’.
Hemzelf is het net zo vergaan. Gaandeweg is hij bezweken voor de verleiding om
zich bij de guerrilla aan te sluiten, niet als militante, maar als colaborador. ‘Het is
als een virusinfectie: als die zich manifesteert, is er een lange incubatieperiode aan
voorafgegaan’ (‘tussen haakjes: u weet dat
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ik ook geneeskunde heb gestudeerd’). De drie machtige wapens waar hij nog eens
op terugkomt - de bevrijdingstheologie, het marxisme, de optie van de jezuïeten voor
rechtvaardigheid - worden ongemerkt, maar onvermijdelijk wapens van ‘terroristisch’
geweld. Theologie, pastoraal, samenwerking met armen en ontrechten vormen slechts
een eerste niveau; vanzelf slaan ze over in politieke en dat wil zeggen revolutionaire
actie. Dat heeft het regime altijd al gezegd. Dat heeft hij nu zelf ingezien.

Jezuïeten en Scheutisten
Als na zijn uiteenzetting de aanwezigen vragen mogen stellen, is er één bij die
gevaarlijk lijkt: ‘Als men uw indrukwekkend en magnifiek exposé zo hoort, krijgt
men de indruk dat u over een enorm memorisatievermogen beschikt’. Pellecer:
‘Spreekt u van iets gememoriseerds? Ik heb uw vraag niet goed verstaan’ - ‘Inderdaad,
pater, uw verhaal zit perfect in elkaar. Ik vraag me af of dat toe te schrijven is aan
uw grote capaciteiten of dat men u iets van buiten heeft doen leren’. Maar hij had al
eerder gezegd: ‘er zullen natuurlijk mensen zijn die denken: die daar, die zegt alleen
maar wat men hem dwingt te zeggen’. Vooral de jezuïeten zullen dat beweren: ‘die
gaan weer zeggen: het is allemaal door de autoriteiten en de veiligheidsdiensten
geprefabriceerd... Er is, geloof ik, veel hoogmoed in de Sociëteit van Jezus’.
Die hoogmoed komt elders nog terug. Op de vraag over de invloed van de jezuïeten
op de andere religieuzen antwoordt hij: ‘De jezuïeten hebben altijd “multiplicatoren”
willen zijn: invloed uitoefenen op mensen die vroeg of laat op hun beurt invloed en
macht krijgen. Met hun colleges is dat mislukt. Nu doen ze dat in de CONFREGUA,
de confederatie van de religieuzen in Guatemala. Zo zijn ze b.v. heel nauw gelieerd
met de Paters van Scheut. Verschillende Scheutisten, vooral zij, verlenen direct of
indirect onvoorwaardelijk steun aan de guerrilla’. Op de twee, drie keer terugkerende
vraag of de jezuïeten, als ze dan toch zo'n verderfelijke invloed uitoefenen, niet uit
het land moeten worden gezet - ‘dat is elders toch ook al wel eens gebeurd’ - komt
een ‘diplomatisch’ regeringsantwoord: ‘Als de jezuïeten ergens buitengezet worden,
stijft dat altijd nog hun hoogmoed. Ze zouden het publicitair geweldig uitbuiten. Als
ik deel uitmaakte van de regering, eerlijk, ik zou daar voorzichtig mee zijn. Laten
we eerst alle mogelijkheden onderzoeken om tot een dialoog te komen, zodat ze echt
voor het welzijn van Guatemala gaan werken. We kunnen ze misschien waarschuwen:
als ze zich niet beteren, ja, dan zouden we tot een dergelijke maatregel kunnen
overgaan. Maar ik geloof dat het onze
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regering, die oprecht democratisch is, enorm veel kwaad zou doen, vooral op
internationaal vlak’.

Onthulling van een ideologie
De bisschoppen van Guatemala schreven o.m.: ‘Wij hebben volle vertrouwen in het
gezond verstand en de kritische geest van ons volk om te onderscheiden wat in deze
verklaringen waar is of vals’. Maar dat is misschien niet het belangrijkste punt. Want
wat betekent hier ‘waar’ en ‘onwaar’? Alles hangt af van de interpretatie, de kleur,
de verdraaiing die men eraan geeft. Ook bij ons zal een bepaalde pers, zullen sommige
kerkgangers zeggen: ‘Als het waar is dat deze man gehersenspoeld is, dan is dat
natuurlijk verschrikkelijk, maar je moet toegeven: veel van wat hij zegt, is juist’.
Inderdaad, veel van wat hij zegt, is juist. En we kennen toch de leuze: priesters moeten
niet aan politiek doen. Dat hij, zoals vele andere priesters en ex-priesters, zich bij de
guerrilla heeft aangesloten, is waar, het is tenminste bevestigd door het EGP. Maar
waarom heeft hij dat gedaan? Dat de pastoraal van de bevrijdingstheologie arbeiders,
boeren en indios bewust heeft gemaakt, is waar; dat is inderdaad haar bedoeling. Dat
zij dùs verantwoordelijk is voor het geweld, is een bewering die de dingen op hun
kop zet. Dat de jezuïeten, naast vele andere religieuzen en vooral de inlandse
christenen, willen opkomen voor het recht van ontrechten, dat zij dat als een
integrerend deel van hun evangelische roeping beschouwen, is waar; dat was tenminste
de bedoeling van hun 32e Algemene Congregatie. Dat dat marxisme is, dat zij daarom
een marxistische opleiding krijgen, is een bespottelijke bewering, maar ze maakt wel
duidelijk wat we dienen te verstaan onder ‘het communistisch gevaar’ waarmee in
Centraal- en Zuid-Amerika steeds weer geschermd wordt door de Doctrine voor de
Nationale Veiligheid, de Amerikaanse politiek en... de Christen-Democratie. Vooral
hier ligt volgens ons het belang van Pellecers onthullingen: ze onthullen op een
perfecte manier de ideologie die het gruwelijke regime in Guatemala moet
rechtvaardigen.
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Sociale rechtvaardigheid in India
Walter Fernandes
Toen Aziatische landen zoals India in de jaren veertig onafhankelijk werden,
daarin later gevolgd door andere Aziatische en Afrikaanse landen, begonnen
ze vol optimisme aan hun nieuwe bestaan. Ze hadden gezien hoe de Westerse
landen zich de afgelopen eeuw hadden ontwikkeld en hoe de socialistische landen,
in het bijzonder de Sovjet-Unie die in 1928 een van de armste landen ter wereld
was, de laatste tientallen jaren grote vooruitgang hadden geboekt. De economen
en de leiders van de nieuwe onafhankelijke landen hielden het voor
vanzelfsprekend dat zij ook rijk konden worden door zich naar een van beide
modellen te richten en door overdracht van technologie van de rijke naar de
arme landen. Na dertig jaar van geplande ontwikkeling moeten we evenwel
vaststellen dat India en de andere landen van de Derde Wereld niet bereikt
hebben wat zij zichzelf tot doel hadden gesteld.
India, dat in 1947 nauwelijks enige industrie van belang bezat, bekleedt vandaag de
dag de achtste plaats onder 's werelds meest geïndustrialiseerde landen. Tegelijk met
deze vooruitgang nam echter ook de armoede toe. Het inkomen per hoofd is de laatste
dertig jaar meer dan verdubbeld, het bruto nationaal produkt vervijfvoudigd. Er werd
een stevige industriële basis gelegd en India exporteert zelf al technologie naar andere
Derde Wereld-landen. Vele van zijn belangrijkste bedrijven worden stilaan kleine
multinationals met vertakkingen in andere Aziatische en Afrikaanse landen.
Tegelijkertijd neemt de armoede in het land toe. Terwijl de rijken rijker geworden
zijn en een sterke middenklasse is opgekomen, zijn de armen armer geworden. De
bovenste vijf procent bezit 35% van de opbrengsten, de dertig procent daaronder
hebben een redelijke levensstandaard. Maar in 1961 zat ongeveer 40% van de
bevolking onder het armoedeniveau, d.w.z. het overlevingsminimum, vandaag bijna
50%. In absolute cijfers betekent dat: van de 640 miljoen mensen in India zijn er
meer dan
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300 miljoen die minder hebben dan het levensminimum, ongeveer 60 miljoen die
50% van de inkomsten bezitten en een hoog inkomen hebben en 150 miljoen die
redelijk kunnen bestaan1.
Je zou kunnen denken dat dit contrast tussen armoede en rijkdom te wijten is aan
een ondoeltreffende industrialisatie. Dat dit een verkeerde hypothese is bewijst het
feit dat de grootste kloof tussen arm en rijk te vinden is in de meest geïndustrialiseerde
staat Maharashtra, waarvan de hoofdstad Bombay het commerciële centrum van het
land is en beschouwd wordt als de nationale schatkamer. De kloof tussen arm en rijk
is het grootst in de staten met het hoogste inkomen per hoofd2.
Een derde punt dat opvalt wanneer het gaat over India en de meeste Derde
Wereld-landen, is het verschil in de armoede van het Westen en die van de arme
landen. Ook in de rijke landen van het Westen zijn er vele armen, maar die worden
geholpen door sociale voorzieningen: ziekteverzekering, pensioengeld,
werkloosheidsuitkeringen. In India en de meeste Derde Wereld-landen evenwel
betekent armoede vaak uiterste ellende. Als er al sociale voorzieningen bestaan, dan
kunnen daar alleen staatsbedienden, bij een vakbond aangesloten arbeiders en andere
min of meer geprivilegieerde middenklassegroepen van genieten. De werklozen en
de armen op het platteland moeten het zonder stellen. Om maar één voorbeeld te
noemen: de medische voorzieningen. In 1971 bedroeg het kindersterftecijfer 80 per
1.000 in de steden en 120 op het platteland3. Maar het contrast wordt nog schrijnender
wanneer we de verschillen tussen de verschillende klassen in eenzelfde territorium
vergelijken. In Delhi b.v. bedroeg het kindersterftecijfer in de hoogste klassen in
1975 minder dan 40 per 1.000, wat ongeveer overeenkomt met het cijfer in het
Westen, maar bij de bouwvakkers sterft ongeveer de helft, d.i. 485 van de 1.000
levend geborenen vóór ze zes jaar oud zijn4.
Wat geldt voor India gaat evenzeer op voor de meeste landen van de Derde Wereld
en dat zou ons moeten wakker schudden en doen nadenken. Zoals in Latijns-Amerika
en Zuidoost-Azië vindt men ook in India luxueuze flatgebouwen en slums vlak naast
elkaar. Even belangrijk is het ontbreken

1
2
3
4

V.M. Dandekar & N. Rath, Poverty in India - Dimensions and Trends, Sameeksha Trust,
Bombay, 1971, hfdst. 1.
Raj Krishna, The Centre and the Periphery: Inter-State Disparities in Economic Development,
in Social Action, 31 (1), jan.-maart 81, pp. 3-10.
Population Studies, nr. 5, tabel 12.2, p. 410.
Andrea M. Singh, Women and the Family, Coping with Poverty in the Delhi Slums, in Social
Action, 27 (3), juli-sept. 77, pp. 244-246.
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van gelijke promotiekansen voor de verschillende klassen. Bijvoorbeeld het onderwijs.
De hoogste klassen kunnen hun kinderen naar de beste scholen sturen en later naar
beroepsopleidingen zoals geneeskunde en ingenieursstudies, of ze kunnen in
overheidsdienst treden en in het beleid terechtkomen. De armen evenwel kunnen de
hoge kosten van het privé-onderwijs niet betalen en moeten genoegen nemen met
scholen met een lagere standaard. Het gevolg daarvan is dat ze nooit toegang krijgen
tot een beroepsloopbaan, tot de universiteit of een overheidsdienst. De armsten,
vooral die van het platteland, kunnen hun kinderen zelfs geen school laten lopen: die
kinderen moeten thuis op jongere broertjes en zusjes passen terwijl de ouders uit
werken zijn, of ze moeten al heel jong - negen of tien jaar -zelf wat geld gaan
verdienen om het schamele inkomen van hun ouders aan te vullen5.

Oorzaken
Het hele maatschappelijk bestel werkt in het nadeel van de armen, in het voordeel
van de rijken. Enkelen uit de armere lagen slagen er nog wel in uit hun ellende te
ontsnappen en op te klimmen, maar de grote meerderheid is ertoe veroordeeld te
blijven waar ze is en meestal gaan ze er nog op achteruit. Geconfronteerd met deze
toestand, zijn we misschien geneigd de rijken van hypocrisie te beschuldigen en de
armen van luiheid en te menen dat zij maar hun verdiende loon krijgen. De echte
oorzaken zijn waarschijnlijk wel fundamenteler dan louter hypocrisie of luiheid, of
overbevolking zoals sommigen het liever noemen. Zoals we in het begin al zeiden:
toen de voormalige kolonies zoals India zelf aan hun ontwikkeling begonnen te
werken, richtten zij zich op een van de twee Westerse modellen - kapitalistisch of
socialistisch - of een combinatie van de twee. India vond het vanzelfsprekend dat
overdracht van technologie en industrialisatie alleen zijn problemen zouden oplossen
en ging van start met ambitieuze vijfjarenplannen voor economische ontwikkeling.
Dat deze veronderstellingen vals bleken en dat de kloof tussen rijk en arm in het land
groter geworden is, ligt niet aan een gebrek aan goede wil maar aan het feit dat de
beleidslieden sommige waarden voor vanzelfsprekend namen. Zij zagen over het
hoofd dat de hoogontwikkelde technologie,

5

J.P. Naik, Equality, Quality and Quantity: The Elusive Triangle in Indian Education, Allied
Publishers, Delhi, 1975, pp. 6-9.
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symbool van Westerse vooruitgang, tot ontwikkeling is gekomen in een welbepaalde
context van economische, sociale en politieke behoeften van deze landen en in een
andere situatie.
Een van de belangrijkste elementen van die situatie was het kolonialisme. De
doorsnee-Westerling die de kolonisatie van Aziatische en Afrikaanse landen steunde,
was ervan overtuigd dat zijn ras de opdracht had, andere continenten te beschaven.
Wat hij niet wist was dat kolonialisme een economische noodzaak was en dat de
ontwikkeling van de Westerse wereld wezenlijk afhing van de aanvoer van goedkope
ruwe grondstoffen en overvloedig kapitaal onder de vorm van belastingen en de
aankoop door de kolonies van afgewerkte industriële produkten. Daarvoor moest de
ontluikende industriële basis uit het 18e en 19e eeuwse India worden vernietigd. De
industriële ontwikkeling van het Westen was bovendien gefundeerd op de uitbuiting
van de arbeiders in de Westerse landen zelf6. Zelfs toen die Aziatische en Afrikaanse
landen politiek onafhankelijk werden, veranderde de economische situatie niet
aanmerkelijk. De situatie lag wel wat anders in landen die onafhankelijk werden na
een gewapende revolutie. India echter, zoals de meeste Aziatische en Afrikaanse
landen, verwierf zijn onafhankelijkheid langs vreedzame weg, door onderhandelingen
met de koloniale macht. Dat leidde tot vele concessies aan de kolonisator. In het
onafhankelijkheidsverdrag werden India en Pakistan verplicht talrijke belangrijke
clausules in te lassen die de economische belangen van de koloniale macht veilig
moesten stellen ten koste van de plaatselijke bevolking7. Zonder deze toegevingen
zou het Britse parlement de onafhankelijkheidswet nooit hebben goedgekeurd.
Daaruit volgde een drievoudige afhankelijkheid. Hoe onafhankelijk ook, India
hing nog altijd af van de Westerse landen, in het bijzonder Groot-Brittannië, voor
het grootste deel van zijn verbruiksgoederen. Zijn exportprodukten waren vooral van
het zgn. traditionele type: thee, jute, koffie, katoen enz. Zelfs voor deze produkten
waren de meeste plantages en maatschappijen in handen van buitenlanders. Wel
waren enkele plaatselijke ‘compagnieën’ ontstaan in het kader van de nationalistische
beweging. Maar ook zij hadden geleerd te leven als partners van de kolonialisten.
Met andere woorden, India en de meeste onafhankelijk geworden

6
7

Peter Worsley, The Third World, Weidenfeld and Nicholson, Londen, 19732, pp. 8-10.
Gunnar Myrdal, Asian Drama: A study in the Poverty of Nations, Pantheon, New York, 1968,
Vol. I, pp. 270 e.v.
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landen bleven afhankelijk van buitenlandse maatschappijen wat betreft de eigendom
van hun produktiebedrijven.
Ook voor de verkoop van hun ruwe grondstoffen bleven ze afhankelijk. Hoewel
India en Sri Lanka de belangrijkste theeproducenten zijn, bleef Londen de
belangrijkste theemarkt, en de belangrijkste markten voor in Afrika en
Latijns-Amerika verbouwde koffie liggen in Europa. Hetzelfde geldt voor katoen en
andere grondstoffen. Dat betekent dat de producerende landen geen enkele controle
hebben over de prijs van hun produkten, maar daarvoor van de vroegere kolonisatoren
afhangen8.
Ook voor het transport tenslotte van deze grondstoffen waren India en andere
Derde Wereld-landen afhankelijk van buitenlandse maatschappijen. India, met
toentertijd een bevolking van 400 miljoen, bezat in 1947 een scheepstonnenmaat
kleiner dan 200.000 - voor het grootste deel voor binnenlands transport.
Toen het onafhankelijke India van start ging met zijn economische ontwikkeling,
beseften de leiders niet dat de internationale economische orde tegen hen was. Zelfs
de rijke landen kunnen uiteindelijk niet van hypocrisie worden beschuldigd. Ook zij
vonden het immers vanzelfsprekend dat het Westerse industrialisatiemodel het enige
was dat ter beschikking stond en dat transfer van technologie de arme landen tot
ontwikkeling zou brengen. Hoe dan ook, de Indiase economie bleef de kenmerken
van het kolonialisme dragen: de traditionele exportprodukten bleven eigendom van,
werden op de markt gebracht en getransporteerd door buitenlandse maatschappijen.
Zoals zovele andere landen leende India van de rijke landen om dure machines voor
zijn industrialisering aan te schaffen. Deze leningen werden ‘buitenlandse
hulpverlening’ genoemd en de arme landen moeten die terugbetalen in harde valuta
verkregen door de export van ruwe grondstoffen waarvan de prijzen, in het buitenland
gemanipuleerd, blijven zakken. In 1974 b.v. maakten thee, koffie en cardamom 15%
uit van India's export. Tussen 1951 en 1974 steeg de prijs van uit het Westen
geïmporteerde industriële produkten met meer dan 400%, terwijl de prijs van de
goederen uit de Derde Wereld tussen 1951 en 1961 met 25% afnam en nauwelijks
verdubbelde in de volgende tien jaar9. Het gevolg daarvan is dat India vandaag de
dag ongeveer 25% van zijn export moet gebruiken voor de afbetalingstermijnen en
voor het betalen van interest op schuld

8
9

Ibid., pp. 275-276.
UPASI (The United Planters' Association of South India), Planting Directory, Coonoor,
197419. Statistieken op pp. 560-567.
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aan het buitenland, de zgn. ‘buitenlandse hulp’. Daardoor slinken 's lands bronnen
voor ontwikkelingsinvesteringen.

Plaatselijke toestand
Wat geldt op internationaal niveau gaat ook op voor de binnenlandse situatie. Zoals
de kloof tussen rijke en arme landen steeds groter wordt, zo groeit ook de kloof tussen
arm en rijk in India. Slechte wil is niet de voornaamste oorzaak daarvan. De
beleidslieden zijn ervan overtuigd dat hun beslissingen de gewone man zullen helpen
en de armoede zullen opheffen. Zij beseffen echter niet dat technologie en
economische groei allèèn de problemen van om het even welk land niet kunnen
oplossen als er ook geen sociale hervormingen tot stand komen. Zoals internationaal
gezien de eigendommen in handen zijn van enkele multinationale ondernemingen,
zo komen ook binnen elk land de opbrengsten terecht in handen van enkele personen
of families. De best gesitueerde 10% van 's lands bevolking bezit 50% van zijn
opbrengsten terwijl de onderste 40% slechts 5% bezit.
De beleidslieden die het oprechte verlangen koesterden hun land tot ontwikkeling
te brengen, zagen niet in dat wat zij als wetenschappelijke economische wetten en
beslissingen ten bate van de kleine man beschouwden, in feite misschien alleen maar
de belangen van de weinige rijken konden dienen. Zij vinden het vanzelfsprekend
dat de economische wet van vraag en aanbod het land regeert. Maar wie dat als een
neutrale wet beschouwt, verdoezelt het hele probleem van de macht van de eigendom
en de zeggenschap over de produktiemiddelen. In India b.v. creëerden de
plannenmakers het zgn. panchayati raj, d.i. plaatselijk beleid op dorpsniveau; zij
dachten dat dit vanzelf zou leiden tot een nieuwe agrarische gemeenschap waarin
elke dorpsbewoner zijn plaats zou hebben. Deze veronderstelling zag echter over het
hoofd dat in de dorpen grond en macht reeds in handen waren van enkelingen. Omdat
men er niet in slaagde deze structuren te veranderen, kwam men tot precies het
tegenovergestelde resultaat. Degenen die al machtig waren gebruikten de panchayati
raj om hun greep op de landelijke bevolking te versterken en om via het plaatselijke
bestuur een vinger in de pap te krijgen van 's lands politieke bedrijf. Op die manier
maakte een maatregel, bedoeld om de ‘kleine man’ te helpen, uiteindelijk de reeds
machtigen nog machtiger en verstrakte hun greep op de bevolking10.
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C.T. Kurien, Poverty and Development, CLS Publications, Madras, 1967, pp. 81-84.
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Continuïteit in verandering
De voornaamste reden van het voortbestaan van deze situatie is dat noch het
kolonialisme noch de onafhankelijkheid een echte breuk met het verleden betekenen
maar wel een voortzetting van de verandering. De kolonisator had de medewerking
nodig van de bestaande machtige groepen in de gekoloniseerde landen om de
bevolking onder de duim te houden en hun positie te versterken voor economische
doeleinden. In Vietnam kregen ze de steun van de voormalige feodale heren, terwijl
ze op het Indiase subcontinent de medewerking kregen van de Brahmins en andere
hoge kastes en van de landheren. Dat zijn de groepen die toegang hadden tot het door
de kolonisatoren geïntroduceerde onderwijs en later deel gingen uitmaken van de
koloniale administratie. Na de onafhankelijkheid waren zij het die de beslissingen
gingen nemen in het land. Met andere woorden, onafhankelijkheid betekende
machtsoverdracht van de buitenlandse kolonisator op de plaatselijke machtigen. Hun
verlangen om hun land tot ontwikkeling te brengen was oprecht, maar hun
waardensysteem was dat van de koloniale opleiding die ze hadden gekregen.
Beperken we ons tot de gezondheidszorg en het onderwijs, dan zien we hoe de
strategie die door de mannen-aan-het-roer werd uitgestippeld, duidelijk de oude
waarde weerspiegelt. India bezat zijn eigen, goed ontwikkelde medische systemen.
Maar de kolonisator, in de overtuiging dat alleen de Westerse geneeskunde en
beschaving menswaardig en wetenschappelijk waren, negeerde en ontwaardde de
plaatselijke cultuur en systemen. Westerse geneeskunde en het hospitalisatiesysteem
werden ingevoerd ten behoeve van de Britse en de andere kolonialen en in een later
stadium genoot ook de Indiase hogere klasse de voordelen ervan. In de medische
faculteiten werden alleen Westerse methoden onderwezen. Toch bleef 90% van de
bevolking afhankelijk van de lokale geneeswijze die door de kolonisator ontwricht
was en geen kans meer kreeg om zich verder te ontwikkelen. Het gevolg is dat de
eigen Indiase geneeskunde meer dan een eeuw lang is stil blijven staan, terwijl toch
altijd nog meer dan 75% van de bevolking daarop aangewezen is. De Westerse
geneeskunde, gebaseerd op een hoogontwikkelde technologie, is duur en ligt alleen
binnen het bereik van de gefortuneerde klassen11. Maar zij alleen wordt als
wetenschappelijk beschouwd.
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Bij de onafhankelijkheid kwam het gezondheidsbeleid in handen van hen die in dit
systeem gevormd waren. Zij hadden het Westen tot voorbeeld en zij hadden waarden
waaraan zij zich moesten houden. India heeft minder dan een half ziekenhuisbed
voor 1.000 inwoners, tegenover 10 in het Westen. Maar 90% van deze bedden staan
in de steden, en daar leeft slechts 20% van de bevolking; op het platteland (80% van
de bevolking) zijn nagenoeg geen voorzieningen. De beleidsmensen waren ervan
uitgegaan dat het hele land, ten gevolge van de industrialisatie, in enkele tientallen
jaren verstedelijkt zou zijn. Bovendien, toen de behoefte ontstond aan preventieve
geneeskunde en aan huisartsen voor het platteland, besloot de Indiase Medical
Association de slechts drie jaar durende opleiding af te schaffen om de medische
scholen op het niveau te brengen van wat zij als internationale, d.i. Westerse
standaards beschouwden, terwijl de gezonheidssituatie in het Westen toch helemaal
anders is. En datzelfde verbond wil nog steeds niet dat die kortere opleiding opnieuw
wordt ingevoerd. De geneeskunde-faculteiten hebben wel afdelingen voor preventieve
en voor inheemse geneeskunde, maar deze vakken staan heel laag gequoteerd en
krijgen slechts weinig aandacht. De medische opleiding wordt steeds gespecialiseerder
en duurder en blijft dus beperkt tot studenten uit de stedelijke bovenlaag, die op het
platteland, waar vaak zelfs elektriciteit en stromend water ontbreekt, niet eens zou
kunnen leven. Eenmaal afgestudeerd, zetten zij daarom een dure privé-praktijk op
in de stad of ze emigreren naar het rijke Westen, waardoor India zijn intellectuele
elite ziet wegvloeien12. De stadsziekenhuizen investeren in de meest moderne
technologie, terwijl 90% van de bevolking primaire gezondheidsvoorzieningen
ontbeert.
Over het onderwijssysteem, dat door het koloniaal bestuur geïntroduceerd werd
om plaatselijke ambtenaren op te leiden, moet hetzelfde worden gezegd. Van in het
begin werden de heersende en de ondergeschikte rassen gescheiden gehouden en
werden twee verschillende systemen ingevoerd. Het ‘Cambridge’-systeem was
bedoeld voor de Europeanen, het Indiase systeem voor de bovenste laag van de
Indiase bevolking. Dit onderwijssysteem is praktisch onveranderd gebleven sedert
de koloniale tijd, met dit verschil dat het Indiase systeem ook voor de massa werd
open gesteld door het introduceren van de Indiase talen. Het Cambridgesys-
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teem houdt het nog steeds bij het Engels en wordt nu bezocht door de Indiase elite.
Aangezien het Indiase systeem in de meeste staten gratis is en het Cambridge-systeem
tamelijk hoog schoolgeld vraagt, wordt het eerste door de armere klassen bezocht
en het laatste door de hoogste klassen. De medische sector, ingenieurs en andere
hoog gekwalificeerde beroepen en kaderfuncties geven de voorkeur aan een vlotte
kennis van het Engels. En dus kunnen alleen de hoogste klassen, die het dure
Engelstalige onderwijs kunnen betalen, een gooi doen naar deze machtsposities.
Anderzijds is het alfabetisme in het land na 30 jaar onafhankelijkheid gestegen
van 14 tot 34%, al blijft het ongelijk gespreid. Voor de mannen in de stad bedraagt
het bijna 60%, op het platteland 30%; voor vrouwen, slechts 35% in de steden en
9% in de dorpen. Veel meer uitgesproken verschillen treden aan het licht wanneer
het gaat over arm en rijk. In de hoogste klassen heeft meer dan 60% onderwijs
genoten, van de minder begoeden kunnen slechts 15% lezen en schrijven. En daarin
zijn nog verschillen tussen stad en platteland, man en vrouw. In de stedelijke gebieden
liep ongeveer 80% van de mannen uit de hoogste klassen school, en 30% uit de
armere klassen, maar voor de vrouwen is dat slechts 60% van de rijkere en 10% van
de armere. Op het platteland bedraagt het percentage in de hoogste klassen ongeveer
60% voor de mannen en 40% voor de vrouwen, terwijl in de lagere klassen slechts
15% van de mannen en minder dan 3% van de vrouwen kunnen lezen en schrijven13.
Ongelijkheid heerst er op elk niveau - tussen man en vrouw, tussen kasten, tussen
stad en platteland. En wat geldt voor het alfabetisme, gaat ook op voor alle andere
vormen van discriminatie. De ongelijkheden van vóór de onafhankelijkheid zijn meer
uitgesproken en hebben vastere vormen gekregen. Met andere woorden, ondanks de
industrialisatie zijn de economie, het onderwijs, de medische en andere systemen
niet los geraakt van hun koloniale achtergrond. De plannenmakers en leiders brachten
de zware industrie tot ontwikkeling in de hoop dat zij de basis zou worden voor
consumptiegoederen bestemd voor het grote publiek. De industriëlen investeerden
echter vooral in de zgn. luxe-goederen bestemd voor de hoogste klassen, dat is immers
de meest winstgevende sector. Vaak wordt consumptie in eigen land onder controle
gehouden om grondstoffen te
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kunnen exporteren en aan vreemde valuta te geraken voor de afbetaling van schulden
opgelopen als ‘buitenlandse hulp’ bij de ontwikkeling van deze industrieën.
Buitenlandse maatschappijen leggen gaandeweg de hand op deze bedrijven, waar de
arbeidskrachten zo veel goedkoper zijn; met de winst gaan ze lopen. Het resultaat is
dat in India en in vele andere Derde Wereld-landen een deel van de bevolking het
zich kan veroorloven een Westerse levensstandaard aan te houden, de staat het zich
kan permitteren meer dan 20 miljoen ton graan als buffervoorraad aan te leggen en
er zelfs een deel van te exporteren, terwijl een ander deel van de bevolking - degenen
die werken om dit graan te produceren - ondervoed is en zich geen voedsel kan
aanschaffen.
Dit is symbolisch voor de twee gemeenschappen waarin India, zoals andere arme
landen, is verdeeld. Zij leven in een zgn. neo-koloniale economie die, alle goede
bedoelingen van de bewindslieden ten spijt, werkt ten bate van de rijke landen en de
upper class in India zélf. Het is in wezen een economie van tekort aan goederen,
kapitaal, diensten en werkgelegenheid. Dit leidt tot een klimaat van competitie in de
strijd voor de beperkte bronnen in het land. Vele onderzoeken hebben aangetoond
dat in de klimaat van wedijver de zwakkeren in de maatschappij benadeeld zijn,
aangezien zij niet de kracht hebben om aan die competitie deel te nemen.
Neem b.v. onderwijs. In vele gevallen gaan armere en rijkere kinderen samen naar
school. Maar de armere kinderen hebben van huis uit geen onderwijs-traditie, hun
ouders kunnen hen niet helpen. Bovendien moeten ze, eenmaal thuis van school, het
grootste deel van hun tijd besteden aan hulp in huis. Mislukkingen komen dan ook
veel meer voor bij de arme dan bij de rijkere kinderen. Zowel ambitie als de
mogelijkheden om een beroep aan te vatten met een hoge status zijn groter bij de
rijkere kinderen14. Bovendien hebben ook leraars de neiging selectief te worden; de
beste leraars trachten in de scholen met een hoge status binnen te geraken; die
beschikken over de meeste fondsen.
Kortom, India - zoals andere Derde Wereld-landen - heeft een ingebouwd
mechanisme dat zijn instellingen doet functioneren om het bestaande systeem
draaiende te houden waarbinnen theoretisch iedereen gelijke kansen heeft, maar
slechts enkelen die ook echt krijgen. Alle mechanismen keren zich tegen de armen
en hebben de neiging een nationaal zowel
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als internationaal economisch systeem in stand te houden waarbinnen de armoede
van sommigen een wezenlijke voorwaarde is voor de rijkdom van anderen.

Besluit
Wat we hier aan het werk zien, is een onbewust sociaal mechanisme dat de rijken
en machtigen bevoordeelt. De bewindslieden zijn oprecht in hun verlangen de ‘kleine
man’ te dienen. Maar de realiteit is dat degenen die de produktiemiddelen bezitten
ook het onderwijs en andere kennis monopoliseren en hun macht vergroten. Daardoor
kunnen zij zich beter organiseren om nog grotere macht te verwerven.
Om de armen van de voordelen te laten genieten, moeten er inspanningen worden
geleverd om het systeem in hun voordeel te veranderen. Ze moeten de mogelijkheid
krijgen zichzelf te onderwijzen en zich te organiseren, zodat ze het recht verwerven
te leven als menselijke wezens. In het huidige systeem wordt hun het menselijke
recht onthouden op een redelijk bestaan. Dit geldt zowel op internationaal als op
nationaal vlak. Als de armen het menselijke recht moeten krijgen een menswaardig
bestaan te leiden, dan moeten de nationale zowel als de internationale systemen
worden veranderd. Die verandering kan er nooit komen zolang de levensstijl van de
rijken niet verandert. Er worden vaak pogingen ondernomen om de armen vooruit
te helpen, zonder dat men enige inspanning doet om de oorzaken van de armoede
aan te pakken. Wil men de behoeften van de armen recht laten wedervaren, dan zal
het hele systeem moeten worden veranderd. De arme landen zijn de leveranciers van
ruwe grondstoffen en goedkope gastarbeiders voor de rijke landen wier ontwikkeling
niet mogelijk zou zijn zonder de armoede van de Derde Wereld. Zo is het ook in de
arme landen zelf, waar dank zij de armoede van velen enkelen rijk kunnen zijn. Men
kan zijn geweten sussen door de armoede toe te schrijven aan overbevolking, luiheid
van de armen en andere echte of vermeende symptomen die het gevolg, niet de
oorzaak van armoede zijn. De echte oorzaken van armoede zijn te vinden in het
onrechtvaardige systeem dat aangezwengeld wordt om de overheersing van een
handjevol te bestendigen via het alleenrecht op de produktiemiddelen, het politieke
leven, onderwijs en andere diensten. De rijke landen in de internationale constellatie
en de dominerende groepen in de arme landen moeten leren leven zonder kunstmatige
behoeften en weelde, zodat de armen hun minimale behoeften kunnen voldoen. Ze
zullen hun levensstijl grondig moeten veranderen.
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Hier ligt de uitdaging voor het geweten van hen die het christelijk ideaal van
rechtvaardigheid, de democratische waarden van vrijheid en de menselijke waarde
van gelijkheid in ere willen houden. Daarvoor is het nodig dat in India zelf velen
ijveren om de publieke opinie gevoelig te maken voor onrechtvaardigheid en te
werken voor een rechtvaardiger socio-economisch systeem. In de rijke landen zijn
er mensen nodig die ervoor zorgen dat de publieke opinie in hun eigen land opkomt
tegen de onrechtvaardige neo-koloniale economische orde en die werken aan een
neiuwe internationale economische orde15.
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Taalkunde als ontwikkelingshulp
Hervé Daras
De belangstelling voor de inheemse talen van Afrika neemt voortdurend toe. Voor
heel het noorden van Afrika, vanaf Mauretanië over Marokko enz. tot in Egypte en
Soedan (het grootste land van het Afrikaanse continent) is het Arabisch de enige
officiële taal. Zelfs in Algerije - terre française 1830-1962 - is sinds de
onafhankelijkheid een Arabiseringsproces op gang gekomen dat niet meer te stuiten
is. In talrijke landen van Zwart-Afrika wordt Arabisch gesproken, o.m. in Senegal,
Mali, Niger, Tsjaad, Ethiopië, Somalia en Djibouti. En overal waar de Islam zich
heeft verspreid - en nog steeds verder oprukt - wordt via de Koranscholen onderricht
gegeven in de Arabische taal, zelfs in het noorden van Mozambique. Toen wij onlangs
zelf in Kigali (Rwanda) waren en een bezoek brachten aan het Islamitisch
Cultuurcentrum, hoorden wij er meer Arabisch spreken dan Frans of Kinyarwanda.
Anderzijds stellen wij vast dat steeds meer mensen zich beginnen te interesseren
voor de negertalen. Van de Soedantalen genieten b.v. Wolof (Senegal), Ewe (Togo),
Baoule (Ivoorkust), Yorouba en Haousa (Nigeria) ruime belangstelling, ook vanwege
de inlanders zelf, en talrijke Bantoetalen werden en worden grondig bestudeerd. Eén
van die Bantoetalen in ‘opmars’ is de nationale taal van Rwanda, het Kinyarwanda
(het voorvoegsel Ki- betekent ‘taal’; soms is het Tji-, li-, Lo- enz.; Ba-, Wa- enz.
verwijst naar de stam, naar het volk). Zoals in het verleden wordt daar ook nu nog
voortreffelijk taalkundig werk verricht door talrijke (blanke) paters, resp. zendelingen.
Met een van hen, Irénée Jacob, hadden wij verleden zomer een gesprek. Pater Irénée
is afkomstig uit Franstalig Canada (Trois Rivières, Québec), kreeg zijn opleiding als
Witte Pater in Algiers en Carthago (Tunesië), werkte vanaf 1965 ‘te velde’ in Rwanda
en houdt zich sedert korte tijd bezig met het herwerken van het woordenboek
Kinyarwanda-Frans/Frans-Kinyarwanda.
Rwanda, een land zo groot als België met ca. 6 miljoen inwoners en 2 officiële talen,
Frans en Kinyarwanda (zoals Kenia b.v. Engels en Kis-
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wahili heeft). Is het Kinyarwanda werkelijk de nationale taal? Zijn er grote
dialectische verschillen binnen Rwanda?
Eén taal voor één land, je zal het in Afrika niet dikwijls aantreffen! Ook even buiten
de grenzen van Rwanda, d.w.z. in Zaïre (Goma, ...), in Oeganda en in Tanzanië wordt
nog Kinyarwanda gesproken. Er zijn dialectische verschillen, o.m. in het noorden
(aan de grens met Oeganda) en in het noordwesten (Nyondo), maar ze zijn te
verwaarlozen.
We hoorden het tijdens ons verblijf in Centraal-Afrika al dikwijls onderstrepen door
de inlanders zelf: het zijn de (blanke) paters en zendelingen die begonnen zijn met
de codificatie van de negertalen resp. Bantoetalen. Ze zijn er jullie echt dankbaar
voor! Dat was zeker ook wel voor Rwanda het geval, niet?
Inderdaad! Reeds in 1926 publiceerde pater Hurel een woordenboek
Kinyarwanda-Frans/Frans Kinyarwanda. Wat betreft fonetiek enz. was het volledig
op Latijnse leest geschoeid. Daarna werd het vervolledigd door pater Schumacher
en tenslotte door pater Gerard Van Overschelde, de bekende pater Gerard! Deze
hoogbejaarde confrater in ruste gaf me zijn notities en verzocht me een volledige
nieuwe versie van zijn woordenboek uit te geven: ‘dàt woord stond er niet in, dàt
woord stond er foutief in, enz.’ Ik ga dus elke bladzijde herwerken! Maar ook op
alle terreinen van de taalkunde zijn paters resp. zendelingen als decennia lang actief.
In 1920 stelde pater Hurel bijvoorbeeld een grammatica van het Kinyarwanda op
voor de inlanders. Vele oudere zwarten zullen u nog deze boekjes kunnen laten zien.
En hoevele gebedenboekjes in het Kinyarwanda hebben wij vroeger niet verspreid
bij de inheemse bevolking! Wij voerden dezelfde ‘taalpolitiek’ over heel Zwart-Afrika.
Bestaat er behoefte aan een nieuw woordenboek?
Ik denk van wel. Ten eerste zullen er vele ‘nieuwe’ woorden bijkomen, en zullen
talrijke fouten moeten worden verbeterd en ten tweede zijn alle vroeger verschenen
woordenboeken totaal uitverkocht. Er moet dus wel een nieuwe uitgave op de markt
komen.
Hebben de Rwandezen zo'n woordenboek nodig? Zij hebben toch een andere cultuur
dan de onze?
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Of iemand die kan lezen en schrijven ook gelukkiger is dan iemand die dat niet kan,
laat ik in het midden. Wij Europeanen hebben de zwarten nu eenmaal met een
geschreven cultuur in contact gebracht. Sommigen zullen dat wellicht betreuren maar
we kunnen niet meer terug. Wie anno 1982 in Rwanda b.v. niet kan lezen noch
schrijven ligt ver achterop bij zijn landgenoten die het wel kunnen. In deze context
lijkt het me nuttig dat de Rwandezen over een woordenboek kunnen beschikken.
Bij het samenstellen van zo'n woordenboek baseert men zich toch hoofdzakelijk op
een mondelinge traditie, in tegenstelling met b.v. onze ‘grote van Dale’, die vol
citaten staat uit romans enz. Stelde en stelt dit de lexicografen niet voor speciale
problemen?
De traditionele negerliteratuur berust hoofdzakelijk op mondelinge overleveringen.
Dit geldt ook voor Rwanda. Onder impuls van prof. A. Coupez die in Brussel en in
Butare (Rwanda) Afrikaanse taalkunde doceert, werden evenwel al zovele verhalen,
raadsels, spreekwoorden enz. opgenomen en van commentaar voorzien, dat men
gerust mag zeggen dat het veldwerk afgerond is. Er werd enorm veel gepubliceerd
- zie o.m. het departement Afrikaanse Taalkunde in Tervuren - waarop we verder
kunnen bouwen.
Kan prof. Coupez u dan niet helpen bij uw woordenboek?
Dat doet hij graag! Hij is nu in Butare en komt af en toe eens langs. Einde augustus
vertrekt hij weer naar Brussel. Ik kan zijn aantekeningen wel gebruiken maar ze zijn
doorgaans te geleerd, te fijn - b.v. in het weergeven van de uitspraak - om ze over te
nemen in het woordenboek waaraan ik nu werk. Prof. Coupez heeft in Butare een
heel team van medewerkers: twee licentiaten in de letteren, een typiste, een oud man
die werkelijk alles weet over de juiste uitspraak van het Kinyarwanda... en een
afgestudeerde van de universiteit te Brussel (ULB). Ik meen dat prof. Coupez voor
het ogenblik meer belangstelling heeft voor de problematiek rond het zogenaamde
proto-Bantoe, te vergelijken met het Indo-Europees, dan voor het Kinyarwanda. Prof.
Coupez bestudeert alle Bantoelaten, niet alleen het Kinyarwanda. In Butare heeft hij
daarover al enorm veel materiaal verzameld: duizenden steekkaarten enz.
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Was A. Meeussen daar ook al niet mee bezig?
Kent u die man ook? Hij was inderdaad een van de grootste taalkundigen voor Afrika.
Bijna alle negertalen zijn toontalen, d.w.z. laten waarin het muzikaal accent erg
belangrijk is. Prof. A. Kagame, een Rwandees die taalkunde doceerde aan de
universiteit van Butare, zei ooit aan A. Coupez en andere Europese taalkundigen die
zich met de studie van negertalen bezighielden: ‘Jullie praten wel Kinyarwanda,
maar wij zingen het! Alleen Meeussen heeft een muzikaal oor en zegt ons na zoals
het hoort...’. Zij die Meeussen gekend hebben, spreken nu nog over zijn fenomenale
kennis van het Kinyarwanda en het Kirundi (nationale taal van Boeroendi).
In de boekhandel Caritas, hier in Kigali (er is trouwens maar één boekhandel in de
hoofdstad), troffen wij een boek1 aan om Kinyarwanda te leren, geschreven door de
Presbyteriaanse zendeling Overdulve (werkzaam in Kigali). Wat denkt u van dit
werk?
Het is een uitstekend boek. Het is nieuw in die zin dat het niet meer is opgevat op
de manier waarop wij een andere Europese vreemde taal zouden willen aanleren.
Kinyarwanda leert men toch niet zoals b.v. een Europeaan Italiaans leert. Het boek
is helaas erg duur.
Wat is nu eigenlijk het grootste probleem bij het herwerken van zo'n woordenboek?
Het is eerst en vooral een technisch probleem. In Rwanda zelf zijn de drukkers niet
uitgerust om een woordenboek op de markt te brengen dat gezien mag worden. Komt
daar nog bij dat er heel veel fouten zouden in staan (of blijven staan, zelfs na correctie
van de drukproeven). Ik zal mijn licht in België moeten opsteken. Lang mag ik daar
niet meer mee wachten want wellicht wenst de drukker dat ik mijn teksten zo of zo
inlever en dan moet ik misschien alles weer wijzigen. Ik denk dat ik het woordenboek
eerst voorlopig en per aflevering - d.w.z. per letter - zal vrijgeven in de vorm van
elektronisch gezette stencils. Daar zullen dan nog wel verbeteringen bij worden
gesuggereerd, door inlandse lezers bij voorbeeld. Pas dan kan ik met de definitieve
teksten naar de drukker gaan.

1

C.M. Overdulve, Apprendre la langue rwanda, Mouton, The Hague/Paris, 1975.
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Kan de Franse ambassade die zelfs hier in Rwanda beschikt over een uitgebreide
culturele dienst, niet helpen bij het opsporen van de geschikte drukker? Rwanda is
toch een zogenaamd ‘francofoon’ land... Het behoort toch tot het grote geheel van
zgn. Franssprekende landen van Afrika... ‘vrienden’ van Frankrijk...
Dat dacht ik aanvankelijk ook. In Canada had men ons steeds voorgehouden:
Frankrijk, dàt is cultuur, d.w.z. boeken, opvoeding en beschaving voor landen uit de
Derde Wereld. Maar toen ik voor mijn woordenboek ging informeren bij de Franse
ambassade hier in Kigali, kon ik mijn oren haast niet geloven: zij onderstreepten dat
ze voor een dergelijk initiatief helemaal geen belangstelling (noch geld) hadden. Via
enkele hospitalen en een paar voedselprojecten meenden zij werkelijk al jaren lang
alles gedaan te hebben wat voor de gewone Rwandees mogelijk was.. Och, voor
Frankrijk - onder Giscard d'Estaing was het in elk geval zo - is ontwikkelingshulp
eerst en vooral gebaseerd op prestige, op grootse projecten dus zoals in Zaïre en
elders in Afrika. Enige tijd geleden gaf de Franse president aan de Rwandese president
een Caravelle (vliegtuig) mét bemanning, gewoon omdat Giscard het Rwandese
staatshoofd een pleziertje wou doen... en het gewone volk wordt over het hoofd
gezien. Over mijn woordenboek wil ik het dan nog niet hebben.
Hoe werkt u concreet gezien aan het herwerken van het woordenboek van pater
Gerard? Heeft u bepaalde voorbeelden voor ogen?
Ik onderzoek woord na woord aan de hand van notities van pater Gerard zelf, van
A. Coupez en van anderen. Daarnaast ligt het onovertroffen woordenboek
Kirundi-Frans/Frans-Kirundi van pater F.M. Rodegem (was werkzaam in Boeroendi).
Dat is voor mij het grote voorbeeld. Goed dat ik daarop kan steunen. Daarbij word
ik nog geholpen door Le Petit Robert, beter dan door het Larousse-woordenboek. In
Le Petit Robert vind ik bijvoorbeeld meer namen van ziekten, planten enz. dan in de
Larousse.
Hoeveel woorden zal het woordenboek tellen?
Een 25.000. Maar het zijn er zeker méér. Bij sommige geven wij enkel de wortel aan
met daarbij alle afleidingen die we kennen. Dat beschouwen wij als één woord...
Hierin ligt ook de technische moeilijkheid waarover ik u daarnet sprak: de drukker
moet wortel, afleiding enz. goed en vooral duidelijk kunnen weergeven en dat is wel
een probleem, geloof ik.
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Zoals de Europeanen ook wel eens van ‘primitieve’ mensen spreken, hebben ze het
ook dikwijls over ‘primitieve’ talen. Is het Kinyarwanda een primitieve taal?
De begrippen rijk, arm, mooi, lelijk... gebruiken wij best niet als het over talen gaat.
Het is allemaal zo subjectief. U weet zelf zeker reeds dat de begroetings- en
afscheidsformules in het Kinyarwanda (en niet alleen in deze Bantoetaal) uiterst
verfijnd zijn. Aan wie zeg je het? Wanneer? enz. Men heeft daarvoor telkens andere
woorden. Dat is een voorbeeld dat iedereen die wil luisteren, hier toch kan horen
zonder ook maar één woord Kinyarwanda te kennen. En neem nu alle termen in
verband met het vee, de bananenteelt, het smeedwerk (b.v. speren), het vlechten van
mandjes (de tientallen verschillende figuren waarvoor men telkens een heel ander
woord heeft)... In deze context is het Kinyarwanda rijker dan de Franse taal! De melk
die een koe heeft gegeven in de voormiddag heet anders dan de melk van de namiddag
of de avond... Een kleine bananenboom wordt anders genoemd dan een grote. Ook
voor de inheemse rechtspraak en het bestuur bestaan meer dan genoeg woorden.
Rond die rechtspraak bestaat een hele filosofie. Indien wij de Code Napoléon en ons
(Westers) bestuursapparaat in Zwart-Afrika willen invoeren, dan lijken de negertalen
natuurlijk arm.
Is het vandaag nog wel uit te voeren, één man helemaal alleen voor het herwerken
(of samenstellen) van een woordenboek? Zou ook hier teamwork niet beter zijn?
Ik steun eerst en vooral voortdurend op het werk van mijn drie voorgangers, Hurel,
Schumacher en Van Overschelde. Daarnaast heb ik dan nog F.M. Rodegem liggen
en win ik geregeld advies in van prof. Coupez en zijn team medewerkers in Butare.
Rodegem zou ik wel persoonlijk willen gaan opzoeken in België... Is dat geen
teamwork? Ik maak geen splinternieuw woordenboek, ik herwerk het.
U citeert hierbij veel namen... allen blanken. De paters zijn ca. 1900 in Rwanda
aangekomen... Kunnen inlandse taalgeleerden anno 1982 niet zélf aan hun
woordenboek werken?
Ik geloof wel dat ze het zouden kunnen, maar doen, dat is wat anders. In Butare zijn
al tientallen inlandse licentiatien in de letteren gevormd. De meesten zijn na het
behalen van hun diploma (waarmee ze dan doorgaans
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in staatsdienst terechtkomen) niet meer geïnteresseerd in wetenschappelijk werk. Ze
zijn eigenlijk te weinig ambitieus. Anderen leveren wel heel graag kritiek op prof.
A. Coupez en zijn werk maar publiceren zelf bijna niets. Vooral die kritiek op prof.
Coupez betreur ik. Prof. A. Kagama doceerde Afrikaanse taalkunde en letteren in
Butare. Hij is zeventig jaar en gaat niet meer mee met de faculteit van de letteren,
die eerstdaags vanuit Butare overgeplaatst wordt naar Rugengeri (spreiding van
enkele faculteiten). Wie zal de leerstoel van Afrikaanse talen daar innemen? Het
blijft allemaal erg onzeker.
Heerst er een grote literaire activiteit in het hedendaagse Rwanda?
Zeker! Poëzie - van oudsher - romans, novellen en niet te vergeten toneel. Vooral
het teater in het Kinyarwanda heeft succes.
Een trefwoord in de gesprekken van elke dag in Rwanda is ‘de schoolhervorming’
zoals ze nu wordt doorgevoerd. Wat is uw mening over deze hervorming?
Nog geen 6% van de leerlingen die basisonderwijs gekregen hebben, studeren verder
in het middelbaar onderwijs2. Dit was voor de regering de aanleiding om het onderwijs
drastisch te veranderen. Er wordt nu meer aandacht besteed aan de moedertaal, het
Kinyarwanda, dan aan het Frans; verder krijgen de leerlingen een grondige initiatie
in de landbouw, in timmer- en smeedwerk... Het basisonderwijs bevat nu 8 jaar (i.p.v.
6) en vormt een volledig afgesloten geheel. Indien men verder wil studeren, d.w.z.
middelbaar onderwijs wil volgen, moet men een toegangsexamen afleggen. Het
spreekt vanzelf dat vele blanken het diep betreuren dat de jongeren minder Frans
krijgen, want de communicatie tussen ‘boy’ en ‘meester’ (de blanke) zal nu nog
moeilijker verlopen dan voorheen. Anderzijds zijn er ook zwarten die de
schoolhervorming afkeuren: wie zal er na het basisonderwijs met die minieme kennis
van de Franse taal nog verder kunnen studeren? Zullen de toegangsexamens voor
het middelbaar onderwijs in alle ernst plaatsvinden (of wordt het een
vriendjespolitiek)? De kloof tussen de paar inlandse rijken en de ontelbare armen
zal nog groter worden want de rijken zullen hun kinderen naar privé-scholen of

2

Cfr. het boekje Coup d'oeil sur le Rwanda, Office Rw. d'Information, Orinfor/ Kigali, pp.
22 en 23.
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naar de Belgische of Franse school zenden waar ze toch nog in de Franse taal zullen
les krijgen... En meisjes die moeten leren timmeren en smeden?
Het loopt in ieder geval niet van een leien dakje. En wellicht kost zo'n hervorming
heel veel geld?
Heel het project wordt door de VS gefinancierd, geloof ik. De schoolhervorming
werd m.i. nogal vlug doorgevoerd. Het is goed dat men het Kinyarwanda een
belangrijker plaats wil toekennen in het onderwijs, maar dat schept toch enorme
problemen. Zo heeft men een aantal werkgroepen opgericht die moeten zorgen voor
een aangepaste terminologie in het Kinyarwanda van veel voorkomende woorden in
de lessen aardrijkskunde, mathematica, muziek enz. Vroeger gebeurde dat allemaal
uitsluitend in het Frans. Die werkgroepen had men beter opgericht vooraleer men
met de hervorming van wal stak.
Met de schoolhervorming krijgt het Kiswahili eveneens een plaats in het onderwijs,
niet? Dat lijkt me toch positief als we bedenken dat in de omringende landen Kenia,
Tanzania, Oeganda en Oost-Zaïre Kiswahili gesproken wordt en dat het zelfs de
officiële taal is in Kenia en Tanzania.
Tot vóór enkele jaren was er emigratie vanuit Rwanda naar de omliggende landen.
Maar de Rwandees is nogal honkvast. Hij is nooit ver weg geweest van de grenzen
van Rwanda. Zowel in Oost-Zaïre als in Oeganda of Tanzania vestigde hij zich waar
er nog Kinyarwanda gesproken en verstaan werd. Ik meen dat er nu geen emigratie
meer is. Vele Zaïrezen komen nu zelf de grens over naar Rwanda.
Bestaat er enige gelijkenis tussen het Kinyarwanda en andere Bantoetalen?
Men zegt dat het Kinyarwanda en het Kirundi (Boeroendi) zustertalen zijn. Kagame
ging zelfs zover één grammatica uit te geven voor beide talen, waarbij hij dan telkens
op de verschillen wees. Maar het was bijna onbegonnen werk. Er zijn veel
overeenkomsten... Maar evenveel verschillen. De Bantoetalen vormen weliswaar
een homogeen taalkundig geheel, maar ik geloof niet dat iemand uit de streek van
Kasaï b.v. die Tjiluba spreekt, een Rwandees zou verstaan of omgekeerd, zeker niet
de ongeletterden en zo zijn de meesten nog, helaas. Iemand die Afrikaanse taalkunde
heeft gestudeerd, zou wellicht enige parallellen kunnen trekken
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tussen het Kinyarwanda en het Tjiluba, anderen zeker niet. Coupez zei me eens dat
er ongeveer 450 Bantoetalen bestaan. Enorm veel, niet?3
Hoe is de taalkundige situatie in Zaïre?
Uit wat ik van collega's verneem en uit wat via de Zaïrese radiozenders opgemaakt
kan worden, meen ik te mogen stellen dat de regering van Moboetoe graag zou
hebben dat het Lingala (d.i. Li-Ngala) nog meer verspreiding zou kennen over heel
Zaïre. Misschien ziet Kinshasa daarin een eenmakende factor. Maar het land is zo
groot, zo enorm uitgestrekt - wellicht te groot - dat Moboetoes taalpolitiek weinig
succes heeft. Andere grote regionale (Bantoe)talen als het Tjiluba, het Kikongo (rond
Kinshasa) en het Kiswahili (in het oosten) willen geenszins onderdoen voor het
Lingala. Ik geloof wel dat het Lingala de verkeerstaal is geworden voor het grootste
deel van Zaïre. Het wordt op vele plaatsen verstaan. Je kunt het misschien vergelijken
met het Kiswahili over heel Oost- en Midden-Afrika. Aan de kunst wordt die taal
gesproken, in het binnenland wordt het Kiswahili verstaan en als een ‘lingua franca’
gebruikt tussen zwarte handelaars, zelfs in Rwanda.
Wat ons hier in Centraal-Afrika dadelijk opviel was het feit dat bijna alle (blanke)
paters en zusters de inlandse taal spreken met de zwarten, terwijl blanken
tewerkgesteld bij Sabena (grondpersoneel), Unesco, Unicef, FAO, ABOS enz. zelden
of nooit Kinyarwanda praten met hun ‘boy’ of ‘zamu’ (nachtwaker). De bevelen (!)
worden doorgaans uitsluitend gegeven in het Frans... Wij komen zopas uit de garage
terug bij pater Jan (JOC). Hij liet ons het weekblad voor de Rwandezen inkijken,
Kinyamateka (d.w.z. het nieuw in het Kinyarwanda), en hij sprak heel vlot met de
zwarten in hùn taal.

3

De meeste talen die gesproken worden in Oost-, Midden en Zuid-Afrika zijn Bantoetalen
(het woord Bantoe betekent ‘man’ d.i. ‘mens’). Ook het Kiswahili is een Bantoetaal. Velen
menen dat het een kunsttaal is, een soort Esperanto; anderen zijn ervan overtuigd dat het
Swahili geen negertaal is, maar wel een Semitische taal, d.i. een soort Arabisch. Mogen wij
het hier nog eens goed beklemtonen? Het Kiswahili is de voornaamste Bantoetaal, dus een
negertaal. weliswaar met vele Arabische leenwoorden, maar met een structuur die 100%
Bantoe is.
Aanvankelijk werd het Kiswahili alleen aan de Oostkust van Afrika gesproken, maar
handelaars die het zwarte binnenland introkken, hebben ook daar gezorgd voor de verspreiding
van de taal, tot in het oosten van Zaïre toe. Zie D.V. Perrott, Swahili (Teach Yourself Books).
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Pater Jan zal wel Kiswahili gesproken hebben met zijn inlandse medewerkers in de
garage, want hij was lange tijd in Oost-Zaïre en leerde het daar uitstekend. In een
stad(je) als Kigali verstaan er velen Kiswahili. Wat uw opmerking betreft in verband
met de paters en zusters, daarmee ben ik het roerend eens. Nooit hebben wij ons de
moeite ontzien om een Afrikaanse taal te leren, hoe moeilijk dit ook was (en is).
Velen van mijn confraters in Zaïre, Boeroendi, Kenia, Nigeria enz. hebben zich erg
verdienstelijk gemaakt bij de codificatie van negertalen die vroeger nooit werden
neergeschreven. Overal waar het enigszins mogelijk was, stelden wij boekjes samen
om basisonderwijs te kunnen geven in de moedertaal. Ik geloof niet dat wij aan
cultuurvervreemding hebben meegedaan. Wij hebben ons steeds aan de zwarten (ook
taalkundig) aan gepast en niet omgekeerd. Wij leerden overal in Afrika eerst hun
taal, leerden ze lezen en bidden eerst en vooral in hun eigen taal. In een aantal
gebieden zoals in Kameroen b.v. waar we in één parochie totaal verschillende talen
of dialecten aantroffen, moesten wij wel overgaan op het Engels of het Frans. Wij
zijn ervan overtuigd dat de bestudering van de negertalen en alles wat daarmee
samenhangt een essentieel deel is van de ontwikkelingshulp.
In het grote Islamitisch Cultuurcentrum van Kigali werden wij hartelijk ontvangen
door de directeur, die ons daarbij nog met een massa boeken-Koranlectuur, boeken
om Arabisch te leren, enz. overstelpte. En alles gratis ‘vanwege kolonel Kadhafi’...
Wat is de positie van de Islam hier?
Het centrum is veel te groot voor wat het eigenlijk moet of wil voorstellen. Er wonen
amper enkele procenten islamieten in Rwanda. Wel is het zo dat Libië bij voorbeeld
alles in het werk stelt (met geld kan men veel!) om meer moslims te winnen in heel
Zwart-Afrika.
U kreeg uw opleiding als Witte Pater in Noord-Afrika. U hebt daar wellicht ook
Arabisch geleerd. Een ‘moeilijke’ taal, omdat klinkers o.m. niet geschreven worden.?
Ik studeerde in Carthago (Tunesië) theologie en Arabisch. Maar ik interesseerde me
daar veel meer voor de archeologie dan voor het Arabisch! Het Arabisch lag me niet
erg: vooral de uitspraak - de ‘r’ b.v. - vond ik enorm moeilijk. Klinkers schrijft men
inderdaad niet, juist zoals in het Hebreeuws, een andere Semitische taal. Dat stelt
soms grote problemen wat betreft interpretatie van teksten: bij M h m d bij voorbeeld
kun je wel raden dat het over de profeet Mohammed gaat, in andere gevallen is dat
niet zo
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duidelijk. Wij studeerden het klassiek Arabisch van de Koran; voor de uitspraak zijn
er variaties b.v. tussen het Arabisch van Marokko en dat van Irak. Maar het Arabisch
mag je niet vergelijken met een negertaal, zelfs niet met het Kiswahili. Het Arabisch
is een wereldtaal en beschikt over een ongeëvenaarde geschreven cultuur, zelfs van
vóór de opkomst van de Islam. Noord-Afrika is trouwens helemaal anders dan
Zwart-Afrika.
Wat zijn uw toekomstplannen?
Als ik klaar ben met de herwerking van het woordenboek - laten we hopen binnen
twee jaar - dan zou ik graag het onderlicht in het Kinyarwanda zoals het nu door
mijn confrater pater François aan (blanke) ontwikkelingshelpers, vrijwilligers, jonge
paters - maar er zijn niet veel roepingen meer - en andere gegeven wordt overnemen.
Het is een ‘rapid course’ van ongeveer vier maanden. De leergang werd bijvoorbeeld
al met veel succes gevolgd door de vrouw van de Belgische ambassadeur: een mooi
tijdverdrijf! Het zijn vooral mensen die langere tijd in Rwanda willen blijven, die
deze cursus volgen.
Kunt u hier goed werken in Kigali?
Het is een formidabel klimaat, niet te koud, niet te warm. Ik laat de hele dag de deur
van mijn kamer openstaan. Heerlijk! Rond zes uur moet ik ze dicht doen want dan
zou ik wel eens last kunnen krijgen van insecten. Wat een verschil met Trois Rivières
in Canada, waar ik geboren ben: ijskoude en lange winters. Ik ben blij dat ik hier in
uiterst gunstige omstandigheden kan werken, niet voor mezelf of voor de blanken
maar voor de inlanders. Eerst en vooral voor hen wil ik een goed woordenboek op
de markt brengen.
Wij wensen u veel succes en vooral veel moed! Kwaheri (Kiswahili voor ‘tot ziens’)!
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Theater in Israël
Carlos Tindemans
Bij een eerste kennismaking met de organisatie van het theater in Israël vermoed
je de vertrouwde patronen uit Europa aan te treffen; theater, zowel esthetisch
als sociaal, is ook daar een stedelijk cultuuridioom, opgedeeld in grotere
gezelschappen met staatssteun en kleinere cenakels die een eigen thematiek en
stijl uittesten in moeizame financiële en esthetische overlevingsprocessen. Blijf
je echter iets langer in het land, dan kom je langzaam achter de andere waarheid
die binnen het theater de maatschappelijke barsten laat zien. Naast de
stadsgezelschappen vind je dan een landelijke theaterorganisatie die de politieke
realiteit reflecteert en de heterogeniteit opvangt in structuur, oriëntering,
stijlrichting en thematiek. Naast de stadscultuur van Tel Aviv, Haifa, Beersheva
en Jeruzalem tref je dan de Omanut La'am, met tussen beide strekkingen in de
eigenzinnige werkvorm van het theater in de kibbutzim.

Stadstheater Tel Aviv
De culturele hoofdstad van Israël is, zonder twijfel, Tel Aviv. Jeruzalem is een
symbool dat zich politiek handhaaft maar cultureel amper leeft. Weliswaar bestaat
er sedert 1972 het Khan-gezelschap, het enige dat zoiets als een repertoire speelt;
om zijn bestaansrecht af te dwingen, wordt graag op speciale projecten, op de rand
van het experimentele, en bepaald niet op het grote publiek gemikt. Beersheva is
daarentegen een waagstuk in de sociale zin. Als groot immigratiecentrum met een
erg uiteenlopende bevolking dient het theater zich daar in Zuid-Israël nog te
introduceren. Het repertoire is verrassend genoeg nagenoeg uitsluitend buitenlands
en het niveau ronduit provinciaal.
Tel Aviv heeft twee grote gezelschappen, het Habima en het Cameri. Het Habima,
trots op zijn Moskou-herkomst, heeft nog steeds de coöperatieve vorm, kent 24.000
abonnenten, ontwikkelt bewust een zionistische herkenbaarheid. Het geeft zowat 25
produkties per seizoen, heeft 18 regisseurs in dienst en, over twee zalen en een
reisprogramma verdeeld, brengt
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het om en nabij de 1.700 voorstellingen met ongeveer 50 acteurs. De bezettingsgraad
ligt tussen de 65 en de 78% van de zalencapaciteit; representatiereizen naar het
buitenland vormen een principieel punt in de bezigheid. Het repertoire van de laatste
twee seizoenen bestaat o.m. uit de beroemde Dybbuk (nieuwe regie van de Amerikaan
Joe Chaikin), Shakespeare, Strindberg, Lorca, Williams, Molière, Joyce, R. Jeffers
maar ook E. de Filippo, J, Gramberg en (voor het eerst in Israël met Dood van een
anarchist) Dario Fo. Tot 40% van het budget moet van de kaartenverkoop komen;
komt er meer geld binnen, dan mag dat gespendeerd worden aan speciale
programma's. De acteurs worden voor een periode van drie jaar geëngageerd en
‘featherbedding’, het automatisch continueren van een contract, is uitgesloten: een
speciaal panel van de Nationale Raad voor de Kunst beoordeelt periodiek de artistieke
waarde van de medewerkers. Habima lijdt echter onder zijn eerbiedwaardigheid;
ingebedde gewoonten, zowel in speelstijl als in repertoriëring, raken er moeilijk
doorbroken en de afhankelijkheid van een behoudend publiek wreekt zich permanent.
Daardoor gaat de voorkeur van de grootschalige vernieuwers duidelijk naar het
Cameri. Ontstaan in 1944, stadstheater sedert 1971, bespeelt het Cameri eveneens
twee zalen, met zowat 40 acteurs, 11 regisseurs, een uitgebreide dramaturgische staf,
ongeveer 600 voorstellingen per seizoen. Recent repertoire bestond uit Miller,
Shakespeare, O'Neill, Brecht; het lopende seizoen voorziet Ayckbourn, Shaffer,
Molière, Ostrowsky, Priestley en een hele reeks Israëli's, onder wie de lievelingen
(zelf dramaturgen) Hanoch Levin en Nissim Aloni.
Hanoch Levin (o1943), van wie ik twee produkties heb gezien, debuteerde in 1968
als enfant terrible met een ongezouten cabaretprogramma: Jij en ik en de volgende
oorlog, aanleiding zelfs tot een parlementaire interventie, omdat het defaitistisch
werd geacht. Sedert dat debuut is hij jaar na jaar met een nieuwe dramatekst gekomen,
die hij meestal zelf ook nog regisseert. Nog altijd is hij een ‘stoute jongen’. Taal is
bij hem in eerste instantie materiaal voor mensen om zich van elkaar te onderscheiden,
niet om tot beter contact te komen; beelderigheid maar vooral ook subjectief
psychisme kenmerken zijn personage-idioom en freudiaanse franjes overwoekeren
vaak het kruim. Meestal gaat het om portretdrama's waarin in een
Israëlisch-herkenbare context een individu zichzelf opbouwt als een nooit volledig
ontgonnen en toch altijd aan de anonimiteit ontkomende tijdsfiguur, een flits in de
massa, nooit een cliché of stereotype. Ik zag de Engelstalige produktie van Ya'acobi
and Leidenthal (1972), hernomen om in festivals te Edinburgh en New York te
worden voorgesteld. Een driehoeksconstructie, waarin twee vrienden uit elkaar vallen
wanneer de
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ene wegtrekt en een vrouw ontmoet, terwijl de andere zijn vriend, en dus ook de
vrouw, honds blijft volgen. Die vrouw, een uniek lijvig exemplaar, vol zelfkritiek
en zonder illusies, incarneert zowat alle denkbare complexen die de gewezen eenling
opgestapeld heeft. Het huwelijk loopt mis, de vrienden vinden elkaar terug, wat
rijker, wat armer ook. Realistische weerspiegeling zit er nergens in; het is een volstrekt
willekeurige verbeelding, waarin voldoende levensechtheid aan te treffen is om
psychologische evidentie te verwachten, maar waarin de aansluiting bij de
ervaringswerkelijkheid telkens weer abrupt voorkomen wordt. Zo stellen zich de
figuren doorgaans in de derde persoon voor, een vervreemdings-mechanisme dat,
behalve wrang-komisch, vooral een eigensoortige vermenging van intimiteit en
afstand produceert. De dialoog, ondenkbaar zonder het ascetisme van de
Pinter-techniek, zit vol rake bonmots die vanzelf uit de zelfontluistering voortkomen,
heel erg spiritueel, vaak op het randje van het lichamelijk-grove af. De mens die
zichzelf als object beleeft en zich klinisch weet te gedragen. Het is weinig
hartverheffend, wel altijd vrolijk, uitermate boeiend. De trend lijkt nu wel enigszins
voorbij; het verstoppertje spelen van de auteur achter personages die tot op het bot
onthuld worden via op niemand toepasselijke analyses, lijkt te vrijblijvend. Dat
hiermee een auteur echter het handwerk op perfide en perfecte wijze geleerd heeft,
wordt door de drie acteurs brutaal duidelijk gemaakt.
Het vaak gore taaltje, het balanceren tussen neobarokke overdaad en platvloerse
taalsabotage, het brutalistisch in stukken hakken van personen in willekeurige moten,
dit procédé vond ik (na influistering van mijn bereidwillige gastheren) ook in The
Sorrows of Job, Levins jongste stuk. Andermaal staat hier een portret, de bijbel-Job,
centraal, vereenzaamd midden in de drukte van dertig rollen. Job, door Levin
gemanipuleerd om zijn eigen skepsis te ventileren, niet enkel zijn religieuze maar
ook zijn politieke skepsis binnen de zo nadrukkelijk godsdiensthanterende staat
Israël. Mijn begeleiders wisten me te melden dat de hiëratische plechtstatigheid van
enscenering en spel geschraagd/uitgehold wordt door een allerminst bijbels-verheven
taal en dat daarin precies een van de constanten van dit drama steekt. Optisch was
van deze dualiteit echter niets te merken en dat alleen al lijkt erop te wijzen dat de
regisseur zijn eigen tekst niet optimaal heeft gediend. Ondertussen getuigt dit slag
enscenering voor zowel de sterkte (in de individuele uitbeelding) als de zwakte (in
de coherentie), van zowel de auteur als de regisseur. Ik ben zelfs geneigd dit tekort
te veralgemenen naar het Israëlische theater als geheel; enige reserve blijft nochtans
geboden, mijn ervaring in de tijd was beperkt.
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Stadstheater Haifa
Haifa heeft een stadstheater dat grotendeels geleid wordt door mensen die van oordeel
zijn dat de consumptieve esthetica van Tel Aviv op een dood spoor zit. Regisseurs
en vooral jonge auteurs (Rami Rosen, Israël Eliraz, Hillel Mitelpunkt o.m.) willen
er vooral een ander publiek aanspreken. Haifa, van oudsher met een gemengde
bevolking, leek hen daartoe een beter startgebied; het is er thans een
reuzenlaboratorium voor de eigen dramatische literatuur. Het gezelschap (42 acteurs,
zowat 600 voorstellingen, 3 scènes) tracht barricades te slopen en barrières te
doorbreken; behalve de zaalkunst in eigen huis, zoeken ze braakliggende
theater-gebieden, ontwikkelingscentra en legerbases op. De jonge auteurs spreken
verscheidene aspecten van het Israëlische leven aan. Auteurs als Yossi Bar-Yosef,
Yehoshua Sobol of Yaakov Shabtai hebben het over de generatiekloof, de interetnische
spanningen, de gettomentaliteit, het probleem van het wortel-schieten, de nostalgie
naar de eerste tijd na de immigratie. Andere auteurs - Nola Chilton (een van de meest
inspirerende regisseuses tevens), Aharon Meged, Hanoch Levin of Nissim Aloni concentreren zich op de mentale actualiteit: de permanente staat van oorlog, het
bewustzijn van dreiging en verlies, vooral de nachtmerrie van de Israëlische soldaat.
Het gehalte van al deze werkstukken heeft niets met literatuur te maken; deze auteurs
willen theater mogelijk maken, geen plaats in het dramatische pantheon verwerven.
Functionalisme, directe uitspraak, theatrale pretext, publieksoriëntering.
Een van de meest ambitieuze projecten van deze troep is gericht op de buitenwijk
van Haifa, Neve Yosef, stapelhuis van Oosteuropese, Noord-afrikaanse en (recent)
Sovjetimmigranten, met een totaal gebrek aan sociale integratie. Een deel van de
troep leeft permanent onder deze mensen; een Amerikaans immigrant, Michael
Rosenberg, is er de spil van. Artistieke intentie en sociaalculturele werking zijn hier
niet te scheiden. Kinderclubs, bejaardenclubs, tienerstheater, straattheater, rollenspel,
zelfimago, sociale expressie, het rolt alles door elkaar heen in een reusachtige
workshop. Het theater assimileert het leven in de woonbuurt op een menselijk niveau;
de zorg richt zich niet op de ticketverkoop maar op de leefbaarheid. Het is een
veelzijdig gemotiveerd en getraind team, dat een grote waaier van spelgebieden en
aandachtspunten beheerst. Principieel is dit een theater dat zichzelf in beweging heeft
gezet, dat op stap is gegaan om zijn theaterkundigheid toe te passen op nieuwe velden,
dat als theater actief wenst te zijn buiten de eigenlijke schouwburg.
Ondertussen wil het stoute toeval dat ik een première mocht meemaken
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binnen de schouwburg zelf. Een debuterend auteur, Benni Hadar, presenteerde
Hatasha (= Uitputting, een allusie op de stelling- of uitputtingsoorlog aan het
Suezkanaal 1969), grootsprakerig aangekondigd als de eersteling van een nieuw
theatergenre, de ‘theatrock’. Behalve de nadrukkelijke aanwezigheid op de achterscène
van een rockgroup onderscheidde zich deze tekst, waarin uiteraard een serie
songs-mét-microfoonsteun, nauwelijks van andere teksten. In een bunker als een
soort narrenschip stelt een assortiment soldaatjes diverse psychische (psychotische)
standen voor: leven en sterven zijn traumatisch, iedereen is op een of andere wijze
geschonden door de ervaring. Schizofrenie als permanente toestand. Rauwe
soldatenhumor, buitenissige typologie, rocklawaai, technische snufjes en
oorlogsgeflits. De zowat duizend late tieners die de voorstelling bezochten, laaiden
van geestdrift, meer voor de muziek dan voor de thematiek, vrees ik. Want wat
betekent een dergelijke publiekswerving? Wordt hier een generatie via socioculturele
argumentatie op een kritiekloze middenlijn gehesen of wordt het theater inderdaad
gehanteerd als instrument voor sociale integratie dan wel verandering?

Off Tel Aviv
De klemtoon op de sociale verandering, op de breuk in de stroomlijn ligt centraal in
het werkprogramma van het alternatieve theater. Alternatief wil vooral zeggen
niet-gesubsidieerd. Daarom wordt er nogal afwijkend gewerkt door artiesten die toch
nog hun brood binnen de officiële structuur willen blijven verdienen. Deze
minigroepjes onderscheiden zich door hun methode van werken, hun repertoire, soms
reeds hun stijl, maar vooral door het risico dat ze lopen. Dat risico ontstaat vanzelf
als het theater principieel als poging, als onderzoek van zichzelf wordt opgevat. In
het festival van Akko (de kruisvaardersstad) vinden ze elkaar geregeld. Deze troepjes
schakelen de dominantie van het woord uit, tasten verwante kunstvormen af,
ondervragen de theatertaal. De voorlopig jongste van de bende, de Kvootzat ha'teatron
(de groep theater) in een slooprijpe buitenwijk van Tel Aviv, Neve Tzedek had twee
stukken op het repertoire staan van de pionierster Nola Chilton: Adams Poerim Party,
over een psychiatrisch rehabilitatiecentrum met holocaustoverlevenden als patiënten,
en Geslagen vrouwen, waarin 7 actrices rapporten van passanten in vrouwenhuizen
akelig-sec in scène zetten. Ik zag er echter alleen het debuut van Dalik Volinitz, 3e
peleton, le sectie. Het stuk berust grotendeels op eigen ervaring, bevat 7 mannenrollen,
jonge idealistische Israeli's die vrijwillig bij de para's dienst nemen om hun land te
dienen. Het eerste
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deel documenteert de drill en de training tot perfecte moordenaars, wat psychisch en
fysisch in de blote speelhal tot hallucinante spelmomenten leidt. Eenmaal opgeleid,
willen ze aan de slag; de teleurstelling is enorm als ze in het bezette gebied een
vluchtelingentehuis met Palestijnen, meestal vrouwen en kinderen, te bewaken krijgen.
De werkelijkheid ziet er anders uit dan de opvoeding in idealistische waarden hun
heeft bijgebracht. Het slot van deze tekst, die alweer een parlementaire reactie
opleverde, is anders wel erg ontluisterend. De sectie wordt gedemobiliseerd, trekt
het kakhiplunje uit, herleidt zich weer tot onooglijke subjecten, die wel bereid zijn
op ieder moment hun plaats in de rangen opnieuw in te nemen. Persoonlijkheid geeft
(enkel) de uniform! Flarden folklore zijn door het soldateske heen gevlochten, ook
alweer in de narrenschiptrant, met slapstick en komiek. Opvallend is de volwassen
portrettering van de Arabische mensen in dit drama. Zo wankelt de voorstelling
tussen sociale interactie als serieus probleem en dramatisch paroxisme dat climax
na climax ontwijkt en toch op een uitdagende dramatiek uit is. Joods erfgoed en
Israëlische ervaring vormen samen de bodem voor deze thematische intentie. Dat
dit troepje bovendien een onderkomen heeft in de sloopwijk, is in overeenstemming
met de bedoeling artistieke waarde te zaaien in de ondergeprivilegieerde buurten.
Het is geen institutie, geen dramatische fabriek, het is een flexibele ruimte die theater
als vanzelfsprekend instrument van sociaal overleven opvat, zonder consessie in de
vorm, wil of de thematische aanvaardbaarheid. Off Tel Aviv.

Kibbutzimtheater
Israël en kibbutz vallen voor nogal wat buitenlanders samen. Dat is natuurlijk onwaar.
Er zijn nagenoeg 200 kibbutzim, maar ze zijn zo verschillend van elkaar dat eenheid
uitgesloten is; bovendien is de levens- en maatschappijopvatting binnen en buiten
zo afwijkend dat overeenkomst denkbeeldig is.
Elke kibbutz bepaalt zelfstandig welke opvatting hij wil grondvesten en uitbouwen.
In de Galilei-kibbutz van Ga'aton waar ik de theatergast was, is de grondslag, al
sedert 1936, zionistisch en communistisch. De gemeenschap van bezit is er extreem;
de opvoeding van de kinderen is gecentraliseerd. Maar elk individu heeft, als de
mogelijkheden er zijn, recht op maximale ontplooiing. Dat verklaart bv. waarom de
acteurs die in een van de twee kibbutz-gezelschappen (waarover iedere kibbutz
beschikken kan) hun dagtaak vinden, hun opleiding aan de toneelschaool van Tel
Aviv krijgen. De Zuidisraëlische groep, gevestigd in de Sinaï, die ik
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zag optreden, richt zich vooral op improvisatietheater. Het gezelschap brengt geen
diepvriesrepertoire speelklaar naar een willekeurige kibbutz, maar op de thema's en
motieven die hun door de culturele raad van de uitnodigende kibbutz worden
aangereikt, zetten de acteurs imprivserend een spel op waarvan de ontwikkeling
mede door de aanwezigen wordt bepaald.
Wat ik heb meegemaakt, laat geen twijfel over. Deze troep kan wat. In een gesprek
met de kibbutzleden krijgen de acteurs een uur voor de aanvang hun motieven en
figuurschetsen. De regisseur geeft de aanwezigen (van de 600 kibbutzleden waren
er een 200 opgekomen) een korte beschrijving van een grondsituatie en de daarin
opgenomen personages. Hij verzoekt dan twee, drie acteurs op basis van hun
achtergrond een contactgesprek aan te gaan. Dat duurt hooguit vijf minuten en het
is de regisseur die het op gang gebrachte handelingsgegeven doorsnijdt, zweven laat;
dat herhaalt zich met andere confrontaties drie of vier maal. Dan wordt het publiek
gevraagd welke mogelijkheden zich hebben ontwikkeld. De meest contradictorische
suggesties worden aangereikt, maar alle op basis van hun eigen kibbutzervaring. De
acteurs bepalen al spelend welke van deze suggesties ze overnemen en uitwerken.
Er kwam tenslotte één scène uit te voorschijn met alle acteurs (het waren er zes)
samen. Die wordt door de regisseur abrupt afgebroken. Er komt geen einde. De leden
van de kibbutz moeten zelf afronden, niet in een ijle babbel-na, maar in de dagpraktijk
van het beslissingenforum waarop de gemeenschap is gebaseerd. De onderlinge
discussie was meteen al uitermate druk.
Hoe goed ik ook fluisterend werd bijgestaan, het was me niet mogelijk nauwkeurig
de dialogische evolutie en de thematische constructie te volgen. En toch was me het
patroon duidelijk. De motieven stammen uit de ervaring van de kibbutz; wat
voorgesteld wordt, behoort tot de conflict- of onenigheidssfeer, niet tot de idealisering.
Dit theater moet plaatselijke problemen oplosbaar maken. Het leidt onvermijdelijk
tot rechtstreekse confrontaties, tot woordduels waarin gelijk en tegengelijk frontaal
botsen. Niet het personage dirigeert de discussie, juist daarom breekt de regisseur af
als de improvisatie die kant dreigt uit te gaan. Wel zijn alle acteurs beïnvloed door
de voorbespreking die de thema's aanreikt. Het kan haast niet anders of dit theater
leidt tot een bevestiging van een centraal standpunt waar zich het individu bij neer
te leggen heeft, en op deze mentale onderwerping is de hele improvisatietechniek
afgestemd. Het gaat om een groepering van gelijkgezinden en deze eenheid primeert
op elke neiging tot dissidentie of schakering. Het theater bevestigt deze onmiskenbare
ten-
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dens tot conservatisme. Het komt mij niet toe hier ideële commentaar op uit te
brengen. Als theater echter is dit de dood in het hart. Bij alle bewondering voor de
schitterende motoriek die de acteurs in hun spelduels inbrachten (met uiteraard toch
ook de impuls van ingebedde, vaste spelschema's die hoe dan ook over de
onmiddellijke situatie heen worden gestolpt), kan je niet anders dan vaststellen dat
dit theater aan handen en voeten gebonden ligt.

Omanut La'am
Jaren lang viel het theater in Palestina samen met vroege Russische immigranten.
Het Ohel Gezelschap (1926 reeds) was het eerste permanente theater, in functie van
de arbeidersbeweging: meebouwen aan een socialistische maatschappij. Momenteel
echter houdt dat deel van de bevolking dat in Israël is geboren en opgegroeid het
andere deel, dat uit de diverse windrichtingen thuis is gekomen in evenwicht. Dat
heeft geleid tot een statistisch vastgelegd onevenwicht in culturele strata, vertaald in
houding tegenover en gedrag tijdens theateropvoeringen. Er zijn Europese
publieksgroepen naast immigranten uit Arabische landen, Sovjetimmigranten naast
Jemenieten, Tunesiërs naast Duitsherkomstigen. Een levensgroot probleem.
Onmiddellijk na de onafhankelijkheid (1948) was het uitgangspunt dat het theater
geen exclusieve kunstvorm in de handen van theatermensen en een beperkt
theaterbewust publiek mocht zijn. Theater diende een expressie te worden van
menselijke activiteiten in een nieuwe omgeving, in staat iedereen te bereiken in een
visueel-emotionele taal. Die taal, dat verbindingsmiddel, zou het Hebreeuws zijn.
Het theater werd meteen een avondschool voor de nieuwgekomenen, die er het nieuwe
idioom opstaken in levensechte situaties. Theater als sociaal agent. Deze basishouding
bestaat nog steeds; de opvoering is belangrijker dan de inhoud of de artistieke
verdienste. De organisatie die zorgt voor de produktie en de distributie van theater
onder de behoeftige inwijkelingen over het hele grondgebied heet sedert 1969:
Omanut La'am, Kunst voor het volk. De staat verspreidt de immigranten over nieuwe
gemeenschappen en moshavim (coöperatieven waarin de leden, anders dan in de
collectivistische kibbutzim, autonoom blijven). Deze nederzettingen liggen doorgaans
cultureel braak. Omanut La'am tracht ter plaatse een samenleving op te zetten en
gebruikt daartoe de cultuursector. Zowel bestaande gezelschappen worden er naartoe
gezonden als plaatselijke organisatievormen aangemoedigd. Permanent moet de
onderneming worden geëvalueerd.
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Wordt het theater niet overschat in zijn rol ter overbrugging van een culturele kloof?
Wordt via het Hebreeuws het culturele pluralisme niet afgewezen? Wordt Westerse
cultuur niet veeleer opgelegd? Wordt de eigen culturele erfenis niet verdrukt?
De jaren vijftig stelden een unitair zicht op de nieuwe maatschappij voorop. Israël
als smeltkroes. De etnische identiteit van de immigrant moest afgeworpen voor een
nieuw bewustzijn. Deze paternalistische benadering verloor echter greep toen de
grote immigratiegolven uit het Midden-Oosten opdroogden. Sedertdien heerst er een
meer liberaal pluralistisch beleid, het publiek wordt geconsulteerd om via eigen
voorkeur de keuze van het repertoire te beïnvloeden. Met de tijd groeide ook het
inzicht dat het theater eigen wetten kent; theater als sociale voorziening bleef als
richtlijn onaangetast, maar voortaan werd het recht op zelfstandige inhoud en methode
erkend.
Het Drama Department van de universiteit te Tel Aviv heeft (o.l.v. Shoshana
Weitz) de verhouding onderzocht tussen Omanut-publiek en stadstheaterpubliek
(ontwikkelingsgraad, sociale samenstelling, culturele achtergrond, frequentie en
evolutie van het theaterbezoek enz.). De uitkomst was bij alle nuchterheid toch wel
verrassend geslaagd te noemen. Zonder de specifieke organisatie zou het theaterbezoek
in de afgelegen woongebieden wel niet op gang zijn gekomen; thans is ook daar een
publiek te vinden dat in gedrag en smaak niet zo veel verschilt van dat in de steden.
Georganiseerdheid, stabiliteit en homogeniteit houden echter ook gevaren in; stagnatie
dreigt wanneer het theater zich richt op het publiek en daardoor elke nieuwe aanpak
principieel schuwt.
Ik heb een voorstelling van deze organisatie bijgewoond in Bet-Shemesh, zowat
20 km ten zuidwesten van Jeruzalem. Bet-Shermesh is sedert 1973 een streekcentrum,
met een bevolking van 45% Noordafrikanen, 30% Israëli's, 15% uit Europa en
Noord-Amerika en 10% uit Irak en Iran, terwijl aanvullingen voorzien zijn uit de
Sovjetunie, Zuid-Afrika, Frankrijk en de VSA. 15% van deze bevolking, vooral de
vrouwen, hebben helemaal geen school gelopen, 45% slechts basisonderwijs. Cultureel
verschillend, intellectueel heterogeen, sociaal sterk geleed. In het plaatselijke culturele
centrum, met de schouwburgruimte als centraal punt, zaten zowat 800 personen dicht
opeengepakt gezellig elkaar te begroeten. Iedereen kent iedereen, vooraf wordt er
gezongen, zelfs muziek gemaakt, door leden van het publiek zelf, als spontane
improvisatie. Stiptheid is uitgesloten.
In deze sfeer komt een gezelschap een voorstelling geven van het twintig jaar
geleden vrij veel gespeelde stuk van W. Hall, The Long and the Short and the Tall,
een Britse patroelje die een Japanner krijgsgevangen maakt
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en niet weet wat aan te vangen met de verslagen vijand. Hier wordt het een Israëlische
patroelje die in Zuid-Libanon is binnengedrongen en een Palestijn gevangen neemt.
Aan het eind komt iedereen om. Geen triomftheater bijgevolg, althans niet in de
maatschappelijk-politieke zin. Want andermaal zie je lekkere soldaatjes met flitsende
replieken, bange officieren die door gewone jongens-zoals-jij-en-ik te grazen worden
genomen. Populistisch, onrealistisch. Sterk reconstruerend gespeeld, op empathie
en identificatie afgesteld. En, bij alle reserve voor dit soort artistieke mystificatie,
uitermate geslaagd. Alvast voor het publiek. (Ofschoon er toch wel enige moed voor
nodig is om de eigen Israëlische jongens dood te laten gaan, en niet bepaald als
superhelden.) Anderhalf uur vóór de aanvang legden drie acteurs aan de
geïnteresseerden onder de bevolking uit wat ze kwamen doen, waarom en hoe. Ook
die discussie heb ik meegemaakt, en al heb ik er nauwelijks iets van verstaan, duidelijk
werd wel dat er grote belangstelling bestond; de mensen waren op details uit: over
wat voor soort soldaten zou het gaan, met welke achtergrond (b.v. een immigrant uit
de VSA die Hebreeuws met Yankee-accent spreekt en grote salvo's gelach opwekt),
hoe voelen ze zich? De integrale actualiteitservaring van deze mensen blijkt in een
voordiscussie van theater geïnvesteerd. De techniek van de acteurs in de omgang
met deze ongesofisticeerde toeschouwers bleek al even indringend; geen didactische
betweterigheid maar een gedoseerd educatief inspreken op aspecten en factoren die
voor het publiek de volg- en dus verstaanbaarheid konden verhogen.
Het theater in Israël is kwalitatief en structureel vergelijkbaar bij wat we in
West-Europa aantreffen. Afwijkende vormen en normen hangen terecht samen met
de specifieke maatschappij die Israël wil zijn en die afhankelijk is van verleden en
heden. De functie die het theater toegewezen krijgt, is daarentegen volstrekt
verschillend; de instrumentalisering van de kunst ligt ingebouwd in de doelstelling
als gemeenschap van gelijksoortige mensen met diverse culturele ervaring. De
homogenisering van deze diversiteit, een tijd lang als abstract wensideaal gekoesterd,
heeft nu de plaats geruimd voor het recht van de subgroep. De kunst van het theater
heeft het recht verworven zich vanuit organisatorische en kunstintentionele varianten
op de compacte bevolking toe te bewegen. Het probleem blijft uiteraard dat de
theaterkunst slechts één facet uitmaakt van een integrale sociale situatie en dat functie,
impact en waardering afhankelijk zijn van elke wijziging in de basissituatie. Het
theater wil echter bewust deel hebben aan dat proces van de verandering van de
basisituatie zelf. Dat kan
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het enkel als het zijn rol van observator-commentator bij een werkelijkheid opgeeft,
zijn gedehydreerde kunstidealen beweeglijk maakt en een rol van mentor opneemt,
zichzelf tevens en noodzakelijk in dit proces van sociale en artistieke verandering
begevend. Het is geen kwestie van meer geld of een andere structuur, het is een
kwestie van inzicht en visie. En het theater in Israël beschikt over het bewustzijn dat
de realiteit een proces van groeien, verwerpen en aanbieden inhoudt.
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Continentale luchtvervuiling
Henk Jans
Het moet al lang voor iedereen duidelijk zijn dat stromen en rivieren zich
hoegenaamd niet storen aan regionale of nationale grenzen die de mens door
hun afwateringsgebied getrokken heeft. Nog steeds is het mogelijk en zelfs
gebruikelijk dat één land, in naam van de nationale soevereiniteit, een waterloop
grondig vervuilt en die vervuiling dan straffeloos doorspeelt naar de
stroomafwaarts gelegen buurlanden. De buur die als laatste in de rij komt is er
dan vaak beroerd aan toe: denken wij maar aan Nederland dat nog altijd met
het zwaar verzilte Rijnwater opgescheept zit.
Minder bekend is het feit dat ook luchtvervuiling vérreikende, internationale
allures kan aannemen. En helemaal onverwacht was de bevinding dat dat soort
vervuiling bijzonder nare gevolgen kan hebben op continentale schaal: niet
alleen in de onmiddellijke buurt van de vervuilingshaarden maar honderden
tot duizenden kilometers daar vandaan. Dat hebben tot hun schade o.m. de
Noren en Zweden ervaren1
Sinds het begin van de jaren vijftig liet het Internationaal Meteorologisch Instituut
(IMI) van Stockholm systematisch metingen uitvoeren over de kwaliteit van de
neerslag (regen en sneeuw) in 175 meetstations, over West- en Midden-Europa
verspreid. Dat initiatief was ingegeven door de zorg om de vrij plotse en massale
vissterfte in duizenden meren en meertjes van Zuid-Scandinavië. De metingen toonden
aan dat in de loop van een paar decennia de regen in Scandinavië almaar ‘zuurder’
geworden is, en dat die zure regen (acid rain) de flora en fauna van ongerept gewaande
natuurgebieden verstoord en ten dele al vernietigd heeft. De metingen in de rest van
Europa verricht toonden even ondubbelzinnig aan dat de zure regen een gevolg was
van de enorme massa's zwavel- en

1

Cfr. Impact of Acid Precipitation on Forest and Freshwater Ecosystems in Norway, Edit.
F.H. Braekke, SNSF Project, Research Report FR/76, Oslo, 1976; Svante Odén, The Acidity
Problem - An Outline of Concepts, 1976, Vol. 6, nrs. 2, 3, 4, pp. 137-166.
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stikstofdioxyde, bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan én grotendeels
afkomstig van de verstedelijkte en/of geïndustrialiseerde gebieden in Groot-Brittannië,
Noord-Frankrijk, België, Nederland, beide Duitslanden, Polen en Tsjecho-Slovakije.
Vanzelfsprekend had men in al die landen eveneens met zure - en vaak nog zuurdere
- neerslag af te rekenen, maar de gevolgen daarvan waren er meestal minder opvallend
en zelfs de facto minder erg dan in Scandinavië, waar de aparte geologische
ondergrond niet opgewassen blijkt te zijn tegen de veranderende kwaliteit van de
neerslag zoals die vanuit het zuidwesten en zuiden wordt aangevoerd.

Zuur en zuurder
De zuurgraad van een waterige oplossing pleegt men aan te geven door de zogeheten
pH-waarde. Het zure karakter hangt immers af van de concentratie van waterstofionen
in de oplossing (gesymboliseerd door vierkante haakjes [H+]. In heel zuiver - chemisch
neutraal - water is een uiterst geringe hoeveelheid watermoleculen in ionen
gedissocieerd: een liter water bevat een tienmiljoenste (10-7) gramion van zowel H+
als OH-. Uit de leer van de chemische evenwichten volgt dat het ‘ionenprodrukt’
(het produkt van beide concentraties) een constante is, gelijk aan 10-14 of:
[H+]x[OH-]= 10-14 in àlle gevallen. De grotere concentratie van één ion brengt dus
een evenredige kleinere concentratie van het andere ion met zich: neemt b.v. [H+]
tien maal toe (van 10-7 tot 10-6), dan neemt [OH-] evenveel af (van 19-7 tot 10-8).
Daar een oplossing zuurder wordt naarmate de waterstofionenconcentratie groter
wordt (dan 10-7), stelde Sörensen al in 1909 voor, de zuurgraad van een oplossing
aan te geven door de exponent van tien (mét omgekeerd teken) waarin die concentratie
wordt uitgedrukt. Dat heet bij definitie de pH van de oplossing. Aan
waterstofionenconcentraties van 10-6, 10-5, 10-4... 100 (= 1) beantwoorden dus
Ph-waarden van 6, 5, 4... 0. Een neutrale oplossing heeft een pH gelijk aan 7. Hogere
waarden - tot en met 14 - wijzen op een almaar basischer oplossing. Er zal hier in
het vervolg dus steeds sprake zijn van de verandering in pH van de neerslag in
West-Europa en Noord-Amerika. En om maar dadelijk een paar uitschieters te
noemen: de vooralsnog zuurste gemeten neerslag viel tijdens een storm te Pitlochry
in Schotland in april 1974: de pH bedroeg 2, 4, wat overeenkomt met de zuurgraad
van azijn; het laagste jaargemiddelde, nl. 3,78 werd in 1967 genoteerd in de Bilt in
Nederland.
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Normale en abnormale neerslag
Hoe zou een ‘normale’ neerslag er moeten uitzien? Oorspronkelijk bestaat de
waterdamp uit nagenoeg ‘gedistilleerd’ water met pH×7. Maar het in de atmosfeer
aanwezige koolstofdioxyde (CO2) lost zich ten dele in die waterdamp op en vormt
mét water het zwakke zuur, koolzuur (H2CO3), dat in beperkte mate dissocieert in
waterstofionen H+ en bicarbonaationen (HCO3)-. Onder normale omstandigheden
van druk en concentratie wordt de pH van de neerslag door het aanwezige koolzuur
verlaagd tot de waarde 5,6: die lichtjes ‘zure’ kwaliteit van regen en sneeuw geldt
als ‘natuurlijk’, aangezien dat proces ettelijke eeuwen lang de normale gang van
zaken geweest is. Men gewaagt pas van ‘zure regen’ wanneer de pH van de neerslag
beneden 5,6 gezonken is.
Het staat buiten kijf dat, althans in Europa en Noord-Amerika, de pH van de
neerslag gevoelig gedaald is, dat de neerslag veel zuurder geworden is sinds het begin
van de industriële revolutie. In het ijs van gletsjers en ijskappen zit water ingevroren
dat in boorkernen onderzocht, gedateerd en geanalyseerd kon worden. Zwitserse
glaciologen constateerden op Groenland dat 180 jaar geleden ingevroren water een
pH had variërend van 6 tot 7,6. Op het eerste gezicht kan het verwonderlijk lijken
dat waarden aangetroffen werden die hoger liggen dan de hier eerder beschreven
‘normale’ waarde 5,6. Maar dat was en is niet zo uitzonderlijk in de natuur: de
zuurgraad van de échte neerslag hangt af van een groot aantal, min of meer lokale
bij-mengingen van stofdeeltjes en andere ionen, die door de wind werden aangevoerd
vanop het zee- of landoppervlak. Zo blijkt de neerslag boven kalksteengebieden
(door de opname van calciumionen) gemakkelijk een pH te bereiken ver boven 6.
Omgekeerd kan de neerslag in de buurt van vulkanen, door de uitwasemingen van
zwaveldioxyde en zwavelwaterstof die mét zwater zwavelzuur vormen, pH-waarden
opleveren die gevoelig lager liggen dan 5,6. Maar dat zijn in de natuur eerder
uitzonderlijke en geografisch wel omschreven gevallen. De in West- en
Midden-Europa uitgevoerde metingen toonden aan dat de neerslag er sinds het begin
van de jaren vijftig 5 tot 30 maal zuurder geworden is, met tijdelijke pieken van
regen- of sneeuwstormen, die honderden tot duizend maal zuurder waren dan normaal.
Vergeten wij niet dat de pH bij definitie een logaritmische schaal is: een oplossing
met pH = 3 is duizend maal zuurder dan een met pH = 6. Op twintig jaar tijd heeft
de neerslagzone met een pH variërend van 4,5 tot 4, eertijds gelokaliseerd in de
Beneluxlanden, zich uitgebreid tot bijna geheel Duitsland, Noord-Frankrijk, het
midden van Groot-Brittannië én het zuiden van
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Scandinavië. En deze uitbreiding verliep volkomen parallel met de gemeten toename
van zwavel- en stikstofdioxyde in lucht- en bodemmonsters van de Britse, West- en
Middeneuropese gebieden. Tussen 1955 en 1963 steeg - als prijs voor de economische
groei van de gouden jaren? - de zwaveldioxydeconcentratie in de Westeuropese
atmosfeer met gemiddeld 5% per jaar en bleef sindsdiend nagenoeg constant. De
stikstofdioxyde-concentratie blijft sinds 1955 toenemen met ongeveer 4% per jaar,
tot op vandaag. Men schat dat 90% van beide oxyden in de Europese atmosfeer aan
menselijke activiteit te wijten is. Met de waterdamp in de atmosfeer vormen die
oxyden de sterke zuren, zwavelzuur en salpeterzuur. Die zure waterdamp wordt
honderden kilometers ver door de wind meegevoerd, over zeeën of landoppervlakten
met gering reliëf, vooraleer hij als zure regen neerkomt op de eilanden, vastelanden
en vooral de eerste gebergten die hij op zijn weg ontmoet. In het begin van de jaren
zeventig werd in het relatief ongerepte Hoge Noorden van Zweden nog een pH van
5,4 gemeten, maar in het zuiden van Zweden schommelde die toen al tussen de
(catastrofale) waarden 4,12 en 4,32. En in 1974 mat men tegelijk in Ierland en aan
de Westkust van Noorwegen een pH van 3,52.

Scandinavië betaalt het gelag
Waarom zijn vooral de Scandinavische landen zo gevoelig voor - en geïrriteerd door
- de zure regen die de rest van Europa hun bezorgt? Dat is een verhaal apart. De
geologische ondergrond van Scandinavië behoort tot de oudste van ons continent en
bestaat grotendeels uit ‘zure’ gesteenten zoals graniet, gneis en kwartsiet. Dergelijke
gesteenten zijn gekenmerkt door een hoog gehalte aan siliciumdioxyde en een relatief
gering gehalte aan - basisch reagerende - alkali- en aardalkalimetalen zoals natrium
en calcium. Het zoetwater van rivieren en vooral meren dat zich op de
verweringsbodem van dergelijke gesteenten verzamelt, bezit een gering
‘buffer’-vermogen. Bufferoplossingen noemt men oplossingen waarvan de pH
nagenoeg ongewijzigd blijft ondanks vrij aanzienlijke toevoegingen van een zuur of
een base. Een typische bufferopleiding bevat naast een zwak zuur tevens een zout
van datzelfde zuur: de dynamische evenwichten die daarbij ontstaan, neutraliseren
grotendeels de toevoegingen van een zuur of een base. De Noor Arne Henriksen
onderzocht meer dan

2

Cijfers ontleend aan G.E. Likens, R.F. Wright, J.N. Galloway, T.J. Butler, Acid Rain, in
Scientific American, okt. 1979, pp. 39-47.
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duizend (ten dele reeds dode) meren in zijn land en constateerde dat hun gezond
voortbestaan afhangt van het gehalte calciumbicarbonaat Ca(HCO3)2 dat samen met
koolzuur H2CO3 in hun water voorkomt. Omwille van de geologische ondergrond
is dat gehalte bijzonder klein; het ‘natuurlijke’ water bevat slechts 1,7 milligram
calcium per liter, en heeft een pH van 6,5. Wanneer de pH door de aanvoer van zure
regen geringer wordt dan 5, verliest dat soort water zijn bufferwerking: daalt de pH
dientengevolge voor langere tijd beneden 4,3 dan vindt de reeds geconstateerde
massale vissterfte plaats. En dat proces is in Noorwegen op dit ogenblik volop aan
de gang in een gebied van zowat 33.000 km2. De verzuring van het water remt of
verhindert de normale afbraak van organisch afval door schimmels en bacteriën: van
bacteriën is bekend dat zij in een zure omgeving meestal minder efficiënt worden.
Zo raakt het eeuwenoude en aan de aparte bodemgesteldheid aangepaste evenwicht
tussen fytoplankton, zoöplankton en hogere organismen volkomen ontregeld: een
aantal vissoorten zijn in het beschouwde gebied nagenoeg uitgestorven. Die meren
zien er nog steeds bedriegelijk mooi en glashelder uit, maar het zijn dode wateren
geworden ten gevolge van een onzichtbare en reukloze sluipmoord, waarvan men
tot voor kort niet eens kon vermoeden door wie hij werd gepleegd. Nu men dat wel
weet, zijn de daarmee verbonden problemen van internationaal recht voor het eerst
gesteld.

Noord-Amerika doet het nog grootser
Iets later dan Scandinavië3 hebben de Verenigde Staten en Canada zich zorgen
gemaakt om de verzuring van de neerslag die daar letterlijk nog veel verder reikt.
Ook daar zijn het vooral ongerept gewaande - vaak uitdrukkelijk beschermde - natuuren recreatiegebieden die er de rampzalige weerslag van ondergaan. Om precies
dezelfde redenen trouwens als in de Scandinavische landen: enorme oppervlakten
van het Canadese ‘schild’ en aanzienlijke oppervlakten van de Adirondachs, de
Appalachen en vele gebieden in Nieuw-Engeland bestaan eveneens uit een ondergrond
van precambrische, overwegend zure gesteenten. Duizenden meertjes en meren in
het noordoosten van de VS en het

3

In het rapport van de American Chemical Society, Cleaning Our Environment. The Chemical
Basis for Action, Washington, 1969, kwam het trefwoord ‘Acid Rain’ nog niet in het register
voor: alleen op pp. 31-32 werd terloops verwezen naar de in Europa reeds verworven
onderzoeksresultaten.
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zuidoosten van Canada zijn door de verzuring van de neerslag dode wateren geworden.
In dat gebied varieert de pH van de neerslag van 4,2 in de winterperiode tot 3,5
tijdens de zomer: we zagen reeds dat dit letale waarden zijn voor een groot deel van
de zoetwaterflora en -fauna. Sinds enkele jaren is de zure regen ook naar het
zuidoosten opgerukt en doorgedrongen tot in Florida. Gevreesd wordt dat een meer
gespreide economische ‘ontwikkeling’, met name in het westen van de VS mettertijd
een analoge invloed zou kunnen hebben op de Rocky Mountains, die eveneens
overwegend uit oeroude zure gesteenten zijn opgebouwd.
Het onderzoek in de VS bracht een paradoxaal gevolg van de strijd tegen de
luchtvervuiling aan het licht. Sinds 1963 stipuleert de Clean Air Act4 dat de nieuwe
schoorsteenpijpen voor de verbrandingsgassen voortaan hoger moeten zijn dan 200
m. Waren er in 1955 in de VS slechts een paar schoorsteenpijpen van om en bij 180
m, dan telde men er in 1975 al een twintigtal van boven de 300 m. De uitschieter in
dat gezelschap is de meer dan 400 m hoge pijp van een koper-nikkelsmelterij in
Sudbury, Ontario: uit die ene schoorsteen komt thans 1% van alle zwavel die jaarlijks
in onze atmosfeer wordt geloosd. Men schat dat die ene schoorsteen per jaar evenveel
zwavel in de atmosfeer uitbraakt als alle vulkanen van de hele wereld samen. De
trend naar almaar hogere fabriekspijpen, die zich ook elders in de industrielanden
doorzet, vermindet weliswaar de overlast van de luchtvervuiling voor mensen en
milieu in de buurt van energiecentrales en industriecomplexen, maar bevordert en
versnelt de verzuring van de neerslag over heel grote afstanden: ‘Van lokale
problemen hebben wij regionale problemen gemaakt’5. Tot op de ijskap van Groenland
is sinds een paar decennia de neerslag van zwavel, lood en andere chemische
elementen gevoelig en gestadig toegenomen. Ook in Amerika weet men dus thans
heel goed waar de zure regen vandaan komt. Maar de daarmee verbonden technische,
economische en politieke problemen zijn nog lang niet aan een oplossing toe.

Onomkeerbaar?
Kan het voor immense gebieden zo noodlottige proces nog wel omgekeerd worden?
Zowel in Noord-Amerika als in Europa verwacht men

4
5

In 1967 aangevuld door de Air Quality Act.
Acid Rain, o.c., p. 40.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

554
niet dat de energieproduktie gevoelig kan of zal dalen in de eerste jaren en decennia.
Het is zelfs waarschijnlijk dat de verbranding van fossiele brandstoffen nog zal
toenemen door de al merkbare trend om opnieuw en méér steenkool te gaan gebruiken.
De voornaamste motieven daartoe zijn: een verminderde afhankelijkheid van de
aardolieproducenten en een tegemoetkoming aan het verzet tegen een verdere
uitbreiding van de kernenergie (die op het punt van de luchtvervuiling veruit de
zuiverste ‘brandstof’ is). Men is nogal gemakkelijk geneigd het hele probleem als
een technisch probleem af te doen: de technici moeten er maar voor zorgen dat de
verbrandingsgassen ontzwaveld en van stikstofdioxyden gezuiverd worden vooraleer
ze in de atmosfeer worden vrijgelaten.
Op het gebied van de ontzwaveling (van vnl. steenkool en aardolie) werd al veel
onderzoek verricht en werden de mogelijkheden in kleinere bedrijven uitgetest. Het
radicaalste middel is: uitsluitend zwavelarme steenkool en aardolie te verbranden.
Maar dat is slechts een vrij gering procent van de in de natuur voorkomende
brandstoffen. Wat de aardolie betreft is men juist eerder geneigd het ‘minderwaardige’
residu van het distillatieproces van aardolie (de fameuze pitch) voor de verbranding
te reserveren: en juist door het distillatieproces is dat residu almaar rijker aan zwavel
geworden! Waar de steenkool tamelijk veel pyriet (ijzersulfide) bevat, probeert men
een mechanische en magnetische scheiding uit te voeren op de vergruisde steenkool
vóór die verbrand wordt. Gecombineerde chemische en elektrostatische procédés
vermogen het zwaveldioxyde uit het verbrandingsgas neer te slaan in de vorm van
(vaste) sulfieten en sulfaten. De verwijdering van stikstofoxyden uit de
verbrandingsgassen blijkt een veel moeilijker probleem te zijn: in laboratoriumproeven
slaagt men er wel in, ongeveer 80% van die oxyden uit het gas weg te halen, maar
de toepassing van die methoden op industriële schaal is nauwelijks van de grond
gekomen6.
Eén kenmerk hebben alle tot nog toe beproefde systemen gemeen: ze zijn erg duur
en verhogen aanzienlijk de kostprijs van de energieproduktie. En ondertussen verlangt
de publieke opinie met evenveel klem tegelijk goedkope energie en zuivere lucht!
Zo lang er geen nationale en internationale, bindende overeenkomsten bestaan, staat
het de producenten vrij de concurrentievoorwaarden te vervalsen door goedkoper te
produceren en de daaruit voortspruitende luchtvervuiling door te spelen

6

Cfr. Cleaning Our Environment, o.c., pp. 64-74.
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naar hun naaste of verre buren, die er vaak - door een ongelukkige samenloop van
omstandigheden - in feite meer hinder van ondervinden dan de medeburgers van die
producent. En intussen zien Noren, Zweden en Canadezen met lede ogen aan hoe
hun meren dood gaan aan een vervuiling waarvoor zij zelf niet in het minst
verantwoordelijk zijn.
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Kinderpoëzie van Hans Andreus
Jan Van Coillie
‘En nu moest hier een wijze les staan te lezen
maar 'k zal wel wijzer wezen’.

Toen Hans Andreus in 1967 zijn eerste verzenbundeltje voor kinderen
publiceerde (na in 1966 de versjes voor De Trapeze 4 te hebben verzorgd), was
het jarenlange monopolie van het zoeterige en belerende in de kinderpoëzie althans in Nederland - al wel duchtig aan het aftakelen. Annie M.G. Schmidt
had met haar verfrissende humor en haar soms bijzonder scherpe anti-moraal
de gevestigde waarden aan het kantelen gebracht. Toch bleef het beeld van het
kindervers als een opvoedend lesje in een lieftallig jasje (vooral in Vlaanderen)
nog wel een tijdje op z'n voetstuk. Daar waren die rijmpjes zo aardig voor
geknipt. De eerste bundels van Andreus vallen dan ook in dat klimaat van
waardenwisseling en schipperen tussen traditie en vernieuwing te situeren. Ze
waren zeker geen donderslag bij heldere hemel. Toch betekende het wel iets dat
een ‘echt dichter’ de lange rij van kinderversschrijvende schoolmeesters en
vooral juffrouwen doorbrak. (Hoewel hij ook hier niet de eerste was: Schmidt,
Hoekstra e.a. schreven ook gedichten voor volwassenen, maar hij was wel de
meest opvallende.) Zijn dichterlijke natuur zal zich dan ook bundel na bundel
steeds creatiever afzetten tegen de belerende traditie.

Afstand van het klassieke moraliseren
In ‘Waarom, daarom’ (1967) vinden we nog een aantal versjes met een expliciet
opvoedende functie die vooral tot uiting komt in de slotzinnen. Toch gaat het om
een andere moraal dan de 19e eeuwse, waarin deugd, werkzaamheid, nuttigheid,
spaarzaamheid, tevredenheid met zijn lot, orde en hygiëne als belangrijke principes
werden meegegeven. Dit burgerlijke waardenstelsel wordt doorprikt en zelfs
afgebroken. De huismus die niet van gefladder en gekwetter houdt, krijgt rustig de
kans in zijn
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fauteuil te genieten van een pijpje en een kopje thee bij de teevee; de mopperpot
vindt het helemaal niet erg nooit bezoek te krijgen, hij houdt alleen van mopperen
en zo wordt hij wel duizend jaar: ‘Want àndere potten gaan kapot/maar niet zo'n
oude mopperpot’. Veelzeggend is hier het versje over de luie mier. Luie mieren
waren voor de klassieke kinderversjes op zich al een contradictio in terminis. Hét
voorbeeld voor de kleine lezer of toehoorder was in talrijke versjes het naarstige
miertje (zoals in De krekel en de mier van de la Fontaine of in een dichtbundeltje
voor de katholieke jeugd van rond 1850: ‘Wel foei, zoo sprak hij, zou een dier,/een
miertje mij beschamen...’). In De versierende mieren (uit: Kinderversjes, 1975) heeft
Andreus het ironisch over deze klassiek aan de mieren toegeschreven werklust. De
laatste twee strofen van De luie mier luiden als volgt:
Ben ik daarom een slechte mier?
Welnee. Zo vind ik mijn plezier,
wat al die mieren toch moet sterken
die heel de dag maar blijven werken.
Want zelfs al heb ik niets verricht,
dan zien ze toch mijn blij gezicht
en wordt hun werk daardoor verlicht.
Dus doe 'k als luie mier mijn plicht!

En als sterkste staaltje uit deze reeks - nog steeds uit Waarom, daarom - niet langer
in een dier of voorwerp getransponeerd, maar door het kind zelf (door Andreus'
schrijfact) gesproken, het speelse Liedje van de luie week:
Maandag
is Kalmpjes-aan-dag.
Dinsdag
is Kom-ik-begin-'-dag.
Woensdag
is Zou-ik-het-wel-doen-dag.
Donderdag
is Dit-is-een-bijzondere-dag.
want Vrijdag
is Morgen-weer-vrij-dag.
en Zaterdag
is 's Avonds-wordt-het-later-dag.
en Zondag
is Eet-je-buikje-rond-dag.
dus Maandag,
tja Maandag,
dat is weer Kalmpjes-aan-dag.

Ook in de volgende bundels vinden we - hoewel minder frequent - sporen van dit
omkeren, relativeren of afbreken van die verouderde mo-
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raal, de reactie wordt zelfs explicieter. Opvallend is hier, in De rommeltuin (1970),
het vers De vlieger. Een mooie vlieger houdt er niet van, aan een touw vast te zitten,
hij wil hoger, rukt zich los en... duikelt naar beneden. Tot hier een vrij klassieke
historie, die vroeger wel vaker aangegrepen werd om het kind de wijze les bij te
brengen dat hoogmoed steeds ten val komt. Hier echter schrijft Andreus tot besluit:
En de moraal van deze historie? Nou,
zorg als je vliegert voor een flink sterk touw!

Uit De fontein in de buitenwijk (1973) komt dan 't Hebbeding, waar de afstand van
het klassieke moraliseren zich het duidelijkst verwoordt:
Twee apen op een wandeling,
die zagen eens een hebbeding.
't Lag zo te glanzen in de zon
dat je 'r haast niet naar kijken kon.
Maar allebei riepen ze: 't Is van mij!
Ik zag 't 't eerst, niet jij!
Ze gingen aan 't schelden, sloegen aan 't slaan
en strompelend zijn ze naar huis gegaan.
En dat hebbeding waarom het begon,
dat lag te glanzen in de zon.
(En nu moest hier een wijze les staan te lezen,
maar 'k zal wel wijzer wezen).

In de laatste bundel Kinderversjes (1975) lijkt deze tendens fel afgezwakt. Slechts
in één versje kunnen we min of meer duidelijk sporen van Andreus' antimoraal
terugvinden, met name in De drie vliegen. Drie vliegen zitten om het hardst te liegen.
Het wordt kil en de wind steekt op. Hier zou de 19e eeuwse burgerdichter de
gelegenheid beslist niet voorbij laten gaan om de deugnieten om hun leugens en
opscheppen een flinke oplawaai te geven. Andreus echter besluit:
... en vlogen gauw het huis weer binnen
om daar nog meer leugens te verzinnen.
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Een vreemd gedicht na dit alles lijkt op het eerste zicht Het stekelvarkentje (uit
Kinderversjes). Een klein stekelvarken drukt er zijn ongenoegen uit omtrent z'n
stekelige huid:
Toen sprak z'n vader: ‘Zoon, ik ben
steeds stekelig gebleven
en daar dank ik m'n gezondheid aan
en een lang en gelukkig leven.

Het lijkt wel of de dichter de moraal ‘wees tevreden met je lot’ wil onderschrijven.
Maar er zijn m.i. verschillende redenen om daar niet zo zwaar aan te tillen. Eerst en
vooral zijn deze regels - mede door hun (al te) verheven toon - opgenomen in de
luchtige relativerende sfeer van het hele gedicht, en verder is het best mogelijk dat
‘stekelig’ hier een dubbele bodem heeft, zodat er toch nog weer een ‘anti-moraal’
zou opduiken.
Toch komt, zoals boven gesteld, in Andreus' eerste bundel, Waarom, daarom, nog
een min of meer sterk opvoedende tendens naar voren, het duidelijkst ongetwijfeld
in De hoge hoed, waar een hoge hoed die steeds opschept over z'n waardigheid als
hoofddeksel van de burgemeester, door een flinke windstoot het water in wordt
gezwiept, wat de dichter doet besluiten: ‘Dus leer maar van die hoge hoed dat je wat
minder bluffen moet’. Hoewel deze moraal niets aan duidelijkheid te wensen overlaat
(ze wordt trouwens vanuit auctorieel standpunt meegedeeld), heeft ze toch niet dat
zwaartillende karakter uit de traditie. De hele scène bezit zeker voor het kind iets
lachwekkends. Het lachen met ongelukjes van een ander (vallen over bananeschillen,
stappen in een emmer water, zijn hoed of paraplu door de wind verliezen) is een van
de belangrijkste bestanddelen van de humor van jonge kinderen. Het plotse ‘dus’
aan het einde heeft in deze context dan ook eerder een vreemd contrasterend dan
versterkend effect. Ook de regels ‘Hij knipte juist een lintje door, / want daar zijn
burgemeesters voor’ vallen in dit luchtige kader te situeren, hoewel dit prikje wellicht
vooral bij volwassenen zal aankomen. (Dit is trouwens iets wat Andreus wel meer
doet, het is een van de factoren waardoor zijn kinderverzen ook volwassen lezers
aanspreken.) Hoewel door deze verfrissende humor het geheel dichter bij het kind
komt, blijft het zo dat in dit gedicht het lesje op een erg directe wijze wordt naar
voren gebracht.
Naast deze relativerende humor heeft Andreus echter een efficiënter techniek
ontwikkeld om wat hij het kind wil meegeven, in een meer
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kind-eigen vorm te dichten. In het klassieke moraliserende kindervers nam op het
einde doorgaans een gezagdragende figuur, vader, de meester of de dichter zelf het
woord om met opgeheven wijsvinger het kind terecht te wijzen of te beleren (in
sommige gevallen legde de dichter deze slotregels ook in de mond van het kind zelf,
wat (zoals bij Van Alphen) tot een zeker pedant karakter leidt). Andreus nu laat de
les of de levenswijsheid uitspreken door een sprekend dier of voorwerp. Het effect
is dubbel: de moraal wordt dichter bij het kind gebracht (ook humor speelt hier
meestal mee), maar meteen ook verder van de auteur, die zich minder direct engageert.
Maar laten we dit alles even illustreren met enkele voorbeelden (alle uit Waarom,
daarom). Bijzonder speels en typisch is dan b.v. De regenworm. Een reuzenlange
regenworm slaat, bij gebrek aan nattigheid, voortdurend in de knoop. Tenslotte raakt
hij volledig de moed kwijt tot... het ineens begint te stortregenen. En de regenworm
komt op het idee:
hetgeen bewijst (...)
...
al zit je nog zo in de knopen,
blijf steeds op de ontknoping hopen.

Erg grappig in dit verband is ook De papegaai. Een papegaai die ‘zo mooi en wijs
en fraai als zelfs de knapste professoren’ spreekt, kan nooit es zijn bek houden. In
elk stadje, dorp of gehuchtje kan men van zijn redevoeringen genieten in de aard
van:
Dames en Heren, uch, uch
ik wil maar beweren, kuch, kuch,
zoals ik al zei, hum, hum, ja, ja,
enzovoort en etcetera!

Maar op een dag wordt het hem toch teveel en voor zichzelf (en de lezertjes) trekt
hij het wijze besluit:
Dames en Heren, hum, hum,
ik wil maar beweren, hum, hum
dat wie te veel praat, zelfs wijs en fraai,
die lijkt, hum, hum, op een papegaai!
Hum, hum!
Jaja!

In Het bootje tenslotte komt een eigenwijs bootje dat in z'n eentje wou gaan varen,
na storm en tegenwind tot het inzicht:
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ik wil I matroos, I stuurman, I kapitein,
want hoezeer het me spijt,
je kunt niet altijd,
nee, je kunt niet altijd in je eentje zijn!

Laat het kind zichzelf zijn
In zijn eerste bundel blijkt ook al Andreus' hechte solidariteit met het kind, met het
reële, springlevende kind dan wel, en niet met die kleine volwassene zoals wij grote
mensen die soms zo graag zouden zien. Beetje bij beetje kunnen we aan de hand van
de vier bundels het beeld opbouwen van het kind zoals Andreus het ziet, een kind
dat best eens lui of boos mag zijn, dat niet steeds ijverig moet wezen, dat lawaai
maakt en soms onhandig is. Door de versjes heen merken we ook in die zin een
groeiende, min of meer expliciete anti-moraal, van Het land zonder lawaai naar Het
Herrie eiland.
Dit Waarom, daarom citeerden we al het volledige Liedje van de luie week, dat
nog vooral in de speelse, bijna nonsensicale sfeer te situeren valt. In Het meisje dat
op haar gevoel zong haalt Andreus de solidariteit nauwer aan. Soms zingt het meisje
over lieve, vrolijke dingen, dan voelen alle mensen zich ‘aangedaan’, maar soms
zingt ze over boze en griezelige zaken, dan wordt iedereen bang:
Maar 't meisje zei:
‘Soms ben ik blij,
maar soms ook niet,
dan klinkt mijn lied
een beetje raar,
een beetje naar,
maar dat is ook de bedoeling,
omdat ik altijd weer
alleen op mijn gevoel zing’.

Hier wordt al iets duidelijk van wat ook verder de kern van Andreus' houding
tegenover het kind zal blijken, een standpunt dat we zouden kunnen verwoorden als:
laat het kind zichzelf, laat het echt kind zijn. Andreus veroordeelt niet, hij laat het
kind zijn/haar vrijheid. Wanneer Sjaantje zich met haar nieuwe zonnebril van de
andere kinderen afzondert om urenlang stil te zitten, roepen haar makkertjes wel:
Hé, Sjaantje, hé
speel je niet mee?
Zijn we jou opeens te min?
Zie je alles donker in?
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Maar echt verwijten doen ze niet. En wanneer Sjaantjes bril aan stukken valt bij het
bukken, is hun reactie:
Hé, Sjaantje, hé,
speel nou maar weer mee
en hou op met dat gegrien;
d'r was toch geen zon te zien.

Het sterkste schaart Andreus zich aan de zijde van het kind in Het land zonder lawaai,
waar iedereen op zijn tenen rondloopt met steeds de vinger op de mond.
En alle kindren van dit land,
die zien zo bleek, ze doen zo stil.
Het lijkt wel of ze ziek zijn want
nooit geeft er één een flinke gil.
't Is voor die kindren ongezond:
altijd die vinger op de mond:
Sssst, sssst, sssst.

Uit De rommeltuin lichten we twee gedichten die in deze context te situeren zijn. In
Geloof je 't niet wordt alles op het humoristische vlak geheven. Drie strofen lang
houdt het kind vol, iedere morgen kwiek uit bed te springen om na wat
ochtendgymnastiek en een ijskoude douche met nog zeeën van tijd aan het ontbijt te
kunnen beginnen, tot:
Wat? Geloof je 't niet? Nou, goed.
als je het dan weten moet:
's morgens kreun ik: ó, die wekker!
óóóh, ik lig hier nog zo lekker,
lekker warm in m'n bed! Nee kom,
'k draai me nog maar even om.

Minder grappig en zonder omwegen gaat het eraan toe in De Wees Vrolijk Automaat,
waar ieder - mits het instoppen van een kwartje - via een machine de hele dag vrolijk
wordt...
Waarom ik dan zo kribbig kijk?
Ik ben vandaag geen kwartje rijk
en trouwens: ik vind 't wel zo fijn
om als ik kribbig ben kribbig te zijn.

In hetzelfde genre, en wellicht nog krasser, kunnen we Geen zin uit De fontein in de
buitenwijk situeren (invloed van Annie M.G. Schmidt met o.a. Ik ben lekker stout
uit het gelijknamige bundeltje van 1955 heeft hier misschien wel meegespeeld):
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Ik wou, ik wou, ik wou,
ik weet niet wat ik wou,
ik weet niet wat ik zou,
ik weet niet wat ik moet,
niet dat 't er iets toe doet,
want ik heb geen zin, geen zin,
nergens, nergens in,
ik hang alleen maar
overal rond en zeuren ze van:
Wat wil je dan?
dan zeg ik: Je vervelen
en niks niks niks niks willen
is ook wel eens gezond.

In deze bundel De fontein in de buitenwijk komt er trouwens nog een nieuwe dimensie
expliciet bij. In enkele gedichten contrasteert Andreus een huidige of toekomstige
volwassenenwereld met die van de kinderen, waardoor het solidariteitsgevoel
vanzelfsprekend nog hechter wordt. In De helikopter bedenkt een hefschroefvliegtuig
bij zichzelf dat het toch wel praktisch zou zijn als alle mensen ‘voor hun werk, plezier,
gemak’ een helikopertje klaar hadden staan op hun dak, want:
Dat verminderde sterk het aardse verkeer
en in de straten daar speelden de kinderen weer.

(Merken we terloops op dat ook hier parallellen te vinden zijn met Schmidt via Trap
is weggewaaid uit Op visite bij de reus, 1956.)
Ook De ingebouwde chronometer is een aardig voorbeeld in deze aard (een
ingebouwde chronometer waardoor mannen en vrouwen nu nooit meer te vroeg of
te laat komen, werkt ‘niet bij personen onder zo min of meer de veertien jaar’ en, zo
voegt de dichter er nog aan toe, ‘dat is, vind ik, ook maar beter’). Maar het mooiste
en tevens meest vérgaande staaltje van Andreus' ‘kinderschap’ vormt toch wel: Een
boom dat is een prachtig ding, wat ik niet nalaten kan hier in zijn geheel te citeren:
Een boom is een prachtig ding,
hij staat gewoon waar hij staat,
doet niet aan grotemensenpraat
en roept nooit: Grote stommeling!
wanneer je iets misschien niet weet
of altijd alles weer vergeet
hij knikt maar liever: 't Is wel goed,
en zegt nooit wat je doen of laten moet.
Dus zou 't er ooit een keer van komen
dat grote mensen plotseling
veranderen in bomen
door de wind gewiegd, gesust,
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nou, dat was dan een prachtig ding,
dan hadden alle kinderen rust.

Deze ingesteldheid die we door de bundels heen a.h.w. met steeds toenemende kracht
konden volgen, vindt tenslotte nog een laatste climax in 't Herrie eiland uit
Kinderversjes (ook weer met mogelijke invloed van Schmidt, cfr. o.a. Het Stoute
Kinderen Huis uit De spin Sebastiaan, 1951). Op dat eiland mogen alle kinderen
lawaai maken, dansen en springen zoveel ze willen, ‘hun vaders en hun moeders
vinden 't prachtig, / die glimlachen en luisteren aandachtig’.

Vernieuwde thematiek
Het verzet van Hans Andreus richt zich niet alleen tegen de verouderde moraal, tegen
de traditionele opvoedingspatronen, maar intern binnen het gebied van de kinderverzen
ook tegen de soms tot vervelens toe herhaalde thematiek of motieven in gedichten
voor kinderen. Dergelijke reactie mag ongetwijfeld hoogst merkwaardig worden
genoemd. Zo heet een van zijn versjes Geen versjes over regen (uit De fontein in de
buitenwijk).
Een versje over regen
kom je nogal dikwijls tegen.
Regen die spettert en regen die spat,
dat zegt zo gemakkelijk en dat
geeft ook al gauw die regensfeer
in een lief zacht regentje van woorden weer
Maar we hebben nu al een week of wat
geen nattigheid gehad.
dus daarom maar eens gezwegen
over die regen.

In De versierende mieren, waaruit ik boven reeds citeerde, willen mieren hun nest
versieren, maar de verschrikte koningin roept ze tot de orde; immers:
zo lijkt 't of wij mieren
feest willen gaan vieren
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in plaats van altijd hard te werken
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
zoals 't in alle boeken staat
wanneer 't over mieren gaat!

Merkwaardig is ook Andreus' verweer tegen actuele mistoestanden als
milieuvervuiling, verstedelijking enz... Op dit vlak is zijn inbreng zeker vernieuwend
en trouwens vrij uniek in de Nederlandstalige kinderpoëzie. Nooit echter is hij hard
in zijn kritiek; ook hier bewaart hij een zekere afstandelijkheid door een tikkeltje
humor, wat ironie, een understatement. Soms plaatst hij de ‘steken onder water’
letterlijk tussen haakjes.
Als ieder druk en bezig heer
een visje was in de rivier
(wel één met een zuiveringsinstallatie), hij zwom er vol plezier en gratie
en was al die gedachten kwijt
aan drukte en aan bezigheid.
(uit: De fontein in de buitenwijk).

Hetzelfde procédé ontmoeten we ook in De krinkels (uit: De rommeltuin) over een
heel klein volkje dat je ‘soms toevallig eens hoort / (op een dag als 't verkeer niet zo
héél erg stoort)’ of in De fontein in de buitenwijk uit de gelijknamige bundel, waar
de mensen zich dank zij de sierlijk spettende waterbogen een beetje rijk voelen ‘ook
zonder veel geld (want alleen al aan huur / moeten ze zich blauw betalen: / wonen
is duur).
Niet langer tussen haakjes, maar wel ook over het probleem van de watervervuiling
vinden we een uitspraak in De reiger (uit: Kinderversjes), waar de prachtig beschreven
vogel urenlang vergeefs een visje probeert te vangen...
in ons om te huilen
altijd nog zo vuile
water...

Het valt moeilijk Andreus een geëngageerd auteur te noemen. Ook in zijn poëzie
voor volwassenen is hij dat trouwens - in tegenstelling tot de meeste experimentelen
- nooit echt geweest. Hij is eerder iemand die zich voortdurend verwondt aan de
scherpe kanten van de maatschappij. Hij snijdt zich pijnlijk in de vingers, maar geeft
niet rechtstreeks de
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indruk dat zijn handen echt jeuken. Zijn verzen zijn geen directe oproepen tot actie,
tot verzet. Vanop een zekere afstand raken ze de problemen aan, roepen ze vragen
op, zetten ze - vaak door een kinderlijk-onschuldige visie - ons volwassenen aan het
denken. De retorische vragen in dit soort gedichten zijn in dit verband opvallend. Zo
in De komeet van Halley (uit: De fontein in de buitenwijk):
Maar wat vindt nou zo'n komeet
als die op zijn beurt de aarde ziet
en hij kijkt de boel hier weer eens aan?
't Is daar vooruitgegaan?
Of juist niet?

of in Het oude huisje (uit: Kinderversjes), waar een ‘schilderachtig’ huisje voor de
oprukkende stad moet verdwijnen. Met een ironische ondertoon schrijft Andreus:
Want de mensen moeten wonen
en ze moeten ergens heen
en wat is dan één oud huisje
dat meer klimop is dan steen?

Het knusse, gezellige huisje draagt trouwens Andreus' bijzondere zorg weg. In elke
bundel vinden we één of meer versjes die zich afzetten tegen de nietsontziende
hoogbouw en een warm pleidooi houden voor de oude mensvriendelijke woonst. In
het dorp ‘zestienhuizen’ moet het alleroudste huis gesloopt. De gemeenteraad zit
met de zaak verveeld, want hoe zal hun dorp nu gaan heten? Tenslotte besluiten ze
tot de bouw van een nieuwe flat. En met zijn typische ironie laat de dichter de
dorpsmensen besluiten: ‘Lelijk, dat beton en glas / maar alles blijft in naam zoals
het was!’ (uit: Waarom, daarom). In Moedertje Mieneke (uit: De rommeltuin) drukt
het oude vrouwtje haar liefde uit voor haar vertrouwde huisje: ‘we mógen elkaar en daar gaat het om’. Zij hoeft ‘geen moderne veertienhoog-flat!’.
In Wonen (uit: De fontein in de buitenwijk) formuleert Andreus zijn houding
tegenover de behuizingsproblematiek in wens-vorm: ‘k wou dat iedereen kon wonen
/ in een huis / waarin je werkelijk kon wonen’. Nu zit menigeen ‘in z'n hokje / als 'n
triest aapje op 'n stokje’. In Overloop te koop uit dezelfde bundel biedt een jongetje
de oude overloop die hem ‘zo'n lekker rustig gevoel’ biedt, te koop aan, het hele huis
wordt immers gesloopt en hij moet naar een nieuwe flat. De kritiek is hier gereduceerd
tot een eenvoudige constatering, het stemmingsbeeld primeert. Een soortgelijke
techniek treffen we aan in Het bos uit De rommeltuin, waar het antennen-bos en het
groene bomenbos tegenover elkaar worden gesteld. Alleen uit de opeenstapeling van
negatieve termen (‘nooit eens
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groen, rare, kale staken, net zo kaal, eindeloos groot’) kan Andreus' positie afgeleid
worden. Uit Kinderversjes heb ik reeds Het oude huisje vermeld. In Zomerstad uit
dezelfde bundel wordt de druk van de stad van beton met ‘blokken stenen in de zon
/ blokken, blokken aan je benen’ de ik-dichter teveel, hij ‘wil lopen naar het groene
/ land voorbij de horizon’. Hier, evenals in Wonen, is het contrast het meest accuut
verwoord.
Er is bovendien een verscherping in verwoording merkbaar in de opeenvolgende
bundels. Maar Andreus' visie op de maatschappij met haar problemen is helemaal
niet uitzichtloos, niet zwart pessimistisch. Dit is trouwens, gezien de gerichtheid op
kinderen, ook maar best. Zo houdt hij het kind bij de hand of houdt hij het een hand
boven het hoofd door ook in het kleine of blijkbaar gewone een tikkeltje hoop, wat
verzachting te zien (zie De fontein in de buitenwijk) of door de werkelijkheid poëtisch
om te buigen zoals in Het ruisen van de zee (in dezelfde bundel) waar het verre geraas
van de snelweg door het kind met een eindeloze golfslag vergeleken wordt.

Vernieuwde vorm
Tenslotte vernieuwt Hans Andreus ook de traditionele, vastgeroeste vorm van het
kindervers, hoewel zijn inbreng hier minder opvallend is. Hij blijft voor het grootste
deel traditioneel wat rijm (meestal gepaard), versbouw (meestal twee- of vierregelige
strofen) en metrum (overwegend jambisch) betreft. Toch is er, ook op deze drie
punten, een evolutie merkbaar. Het rijm wordt na de eerste bundel al losser, minder
in een vast schema gebruikt; frequenter wordt het klinkerrijm aangewend. Maar het
blijven uitzonderingen. In de versvorm valt minder verandering te bespeuren. De
belangrijkste evolutie vertoont het metrum. In de eerste bundel hebben nog bijna alle
versjes een sterke metrische inslag (typisch voor het klassieke kindervers) en meer
dan de helft van de gedichtjes zijn haast zuiver jambisch. In de laatste bundel zijn
dergelijke verzen op één hand te tellen. Er tekent zich dus wel een ontwikkeling af
naar een vrijer vers, dat dichter bij de spreektaal staat. Typerend is hier het sporadisch
schrijven-zoals-je-het-uitspreekt; ‘pliesie’ (voor politie), ‘dat lachen most niet
magge!’, ‘hoe dik ik wor’, ‘dee’, ‘gerejen’ enz...
Belangrijker dan deze evolutie is wellicht de variatie die de dichter in zijn vorm
aanwendt. Hoewel bepaalde procédés wel overwegen, houdt Andreus zich geenszins
aan enkele beperkte schema's. Zo wisselt hij het overwegend jambisch vers in de
tweede bundel af met een groot aantal
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trocheïsche verzen, of schreef hij ook verzen met drie-, zes- of achtregelige strofen
(of combinaties hiervan). Andreus weet zich binnen de beperkte vorm van het door
de tijd gegroeide klassieke kinderrijm met vaak verbazingwekkend gemak te bewegen.
Typische formele kenmerken van verzen voor kinderen als herhaling, parallellie,
contrast, opsomming, klanknabootsing, alliteratie enz. integreert hij op kunstvolle
wijze in zijn poëzie.
Zijn meesterschap als dichter manifesteert zich echter ook in het inlassen van voor
kinderverzen ongewone en vaak verrassende technische ‘knepen’ als dubbelrijm,
vaak met humoristisch effect: ‘Ach, was ik maar een dromedaris / daar één bult heel
wat minder zwaar is’ (De Kameel en de dromedaris, uit: Kinderversjes); functioneel
enjambement: ‘enkel door dat prachtig puur / spel van toch niet veel meer / dan een
paar dansende waterstralen’ (De fontein in de buitenwijk); slagrijm, gecombineerd
met enjambementen: ‘Daar zaten ze en kwaakten dat / zo'n woonboot best iets aardigs
had / maar dat je wel zo rustig zat / fijn op een waterlelieblad’ (De woonboot uit:
Waarom, daarom); neologismen (‘een mopperpot’, ‘knalpotteren’, ‘zwemmerig
weer’); origineel woordspel; ‘een aap op school is eigenlijk maar apekool’, ‘hennig
als een hen’; chiasme, synecdoche en vergelijking. Waar vergelijkingen op zich al
zeldzaam zijn in verzen voor kinderen is het vergelijken met zaken uit de moderne
leefwereld bij Andreus echt énig: ‘daar schuimen witte koppen / alsof een reuzemixer
daar / de boel staat op te kloppen’ (Het lied van de stormwind uit: Kinderversjes).
Met dit alles kunnen we toch besluiten dat de kinderverzen van Andreus in vele
opzichten binnen de kinderpoëzie nieuwe mogelijkheden schiepen. Inhoudelijk wees
hij door de hekeling van een verouderde moraal en van afgezaagde themata een
andere weg dan die van de traditie. Zelf zette hij op die weg nieuwe stappen door
het meegeven van andere waarden in een andere vorm en door het behandelen van
nieuwe thema's uit de eigentijdse leefwereld, een wereld die hij trouwens niet zelden
met een milde ironie of een onderhuidse kritische opmerking op de korrel nam. Ook
formeel mag het belang van Hans Andreus niet worden onderschat. Zijn dichterlijke
natuur steeg torenhoog uit boven het gerijmel uit vroeger tijden en schiep nieuwe
kansen voorde toekomst in het lanceren van enkele eerste pogingen om het kindervers
uit een eng keurslijf te bevrijden. Het is dan ook erg jammer dat - zoals een door mij
gehouden enquête in 180 basisschoolklassen in Vlaanderen uitwees - zijn bundeltjes
op onze scholen nog zo goed als onbekend zijn...
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Forum
Gombrich: gevoel voor orde
Negentien jaar na het verschijnen van het baanbrekende werk Art and Illusion1. verrast
Gombrich ons opnieuw met een belangrijke en imposante studie: The Sense of Order,
A Study in the Psychology of Decorative Art2., dat mag gelden als voortzetting van,
maar ook als aanvulling op, het eerdere werk. In Art and Illusion hield hij zich vooral
bezig met de kunst als representatie, met de manieren waarop men in de geschiedenis
heeft geprobeerd de werkelijkheid zo ‘echt’ mogelijk uit te beelden. De hoogtepunten
lagen daarbij volgens Gombrich in de Griekse Oudheid en de Renaissance (de
ontdekking van het perspectief). Maar daarna zocht de kunst haar verdere ontwikkeling
eerder in de richting van de illusie; het ging er haar nu niet meer zozeer om de
werkelijkheid getrouw te kopiëren, als wel om een illusie van die werkelijkheid te
geven, met gebruikmaking van de listen en lagen waarmee de menselijke perceptie
kan worden verleid of voor de gek gehouden. Een paar lijnen, een bepaalde lichtval
en een beperkt aantal kleuren waren al genoeg om bij de toeschouwer het beeld van
een heel landschap op te roepen; een landschap dat hij in zijn eigen waarneming zelf
actief construeerde en dat toch een even natuurgetrouwe indruk maakte als de
gedetailleerd weergegeven landschappen uit de periode van de representatie, van
Renaissance tot Impressionisme. Art and Illusion was een studie waarin op heldere
en eenduidige wijze werd toegewerkt naar de eindconclusie: dat de representatie
geen natuurlijk, maar een duidelijk ontwikkeld en aangeleerd fenomeen is, en dat de
basis van dat leerproces niet alleen gevonden wordt in het meesterschap van de hand,
maar ook in dat van het oog, in de ontwikkeling van de visuele vaardigheden van
kunstenaar en beschouwer.
Maar de beeldende kunst is niet alleen representatie, werd Gombrich na het
verschijnen van Art and Illusion tegengeworpen, en het is precies op dit bezwaar dat
hij in zijn jongste werk antwoord wil geven. In The Sense of Order gaat het niet meer
om het probleem van de representatie, maar om een complementair fenomeen: dat
van het ornament, de decoratie of, zoals Gombrich het zelf bij voorkeur noemt, het
patroon (pattern). De kunst-als-ornament is overal terug te vinden: als patroon in
weefsels en textiel, in boekgravures en op titelpagina's, in de lijsten van schilderijen,
op façades, in frontons en kapitelen, in modeontwerpen en de vormgeving van
meubilair en interieurs. Die algemeenheid werkt overigens niet in zijn voordeel; het
or-

1.

2.

E.H. Gombrich, Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation,
Phaidon Press, Londen, 1960; Nederlandse vertaling: E.H. Grombrich, Kunst en illusie. De
psychologie van het beeldend weergeven. De Haan, Zeist/Standaard Boekhandel, Antwerpen,
1964.
E.H. Gombrich, The Sense of Order. A Study of the Psychology of Decorative Art, Phaidon
Press, Londen, 1979.
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nament trekt geen aandacht, het doet geen appèl op de centripetale beschouwing,
zoals de kunst van de representatie, maar vormt alleen een begeleidingsverschijnsel.
Het is op een dergelijke manier in het dagelijks leven aanwezig dat ons voortdurend
contact ermee ons blind maakt voor de ingenieuze wijze waarop het ornament is
ontworpen en waarop het binnen het geheel is ingepast; een charme die echter des
te duidelijker wordt wanneer we het ornament eenmaal bewust en met open oog
tegemoet treden.
Het is vooral aan deze algemeenheid en aan dit a-substantiële karakter van het
ornament te wijten dat de meeste kunstgeschiedenissen en -beschouwingen nauwelijks
aandacht hebben voor de decoratieve kunst (of beter: het ornementele aspect dat in
elke vorm van beeldende kunst aanwezig is). Toch is een dergelijke lacune in de 20e
eeuw moeilijk nog goed te praten. Want niet alleen is de beeldende kunst in
prehistorische tijden voortgekomen uit het tekenen van abstracte patronen3., maar
lijkt kunst daartoe in onze tijd weer terug te keren. De beeldende kunst lijkt heden
ten dage, althans in haar meest belangrijke stromingen, immers eerder te beantwoorden
aan een ornamentele intentie dan aan de wil tot uitbeelding, tot representatie. Een
herwaardering van de decoratieve kunst, de kunst-als-ornament, is dus hoog
opportuun, en daaraan heeft Gombrich in zijn nieuwe boek een belangrijke bijdrage
geleverd. Interessant is het werk echter niet alleen vanwege het onderwerp, maar
ook vanwege het gezichtspunt dat Gombrich daarbij hanteert en dat al door de
ondertitel van het boek wordt aangegeven: A Study, in the Psychology of Decorative
Art. In de hedendaagse kunsttheorie zijn diverse richtingen te onderscheiden:
kunstsociologie, semantiek, formele esthetiek en kunstpsychologie. Van de laatste
richting is Gombrich een briljante vertegenwoordiger. De meeste studies die op dit
moment aan het ornament en aan de ornamentele kunst worden gewijd, werken
volgens de formele, of hoogstens de symbolische, benaderingswijze. Gombrich
daarentegen tracht, uitgaande van zijn theorie van de visuele waarneming, te komen
tot een psychologische analyse, zonder daarbij overigens de andere benaderingen af
te wijzen. Het gaat hem er echter niet om de interne relaties tussen de verschillende
elementen van het ornament te onderzoeken, zoals de formele analyse doet, of te
trachten de betekenissen van die elementen te achterhalen, zoals de symbolische en
semantische benaderingen willen, maar om deze elementen in relatie te brengen met
onze perceptie, met onze wijze van zien en waarnemen. Hij probeert erachter te
komen hoe die elementen in en door onze perceptie met elkaar in verband worden
gebracht, zodat daarin tenslotte een orde kan oplichten.
Volgens Gombrich is de waarneming niet een passieve instantie die niets anders doet
dan de gegevens van de zintuigen in ontvangst te nemen; de waarneming construeert
zelf grotere gehelen, op grond van de elementen die haar door de zintuigen worden
aangereikt. Wanneer dat een representatieve voorstelling betreft (een
landschapsschilderij bijvoorbeeld), worden die elementen geïntegreerd tot een
betekenisvol geheel, dat verwijst naar een realiteit elders (een landschap); in het
3.

Zie o.a. A. Leroi-Gourhan, Le geste et la Parole, Albin Michel, Parijs, 1964 en 1965. De
paleontoloog Leroi-Gourhan toont hierin aan dat de pre-historische kunst in eerste instantie
abstract was. Men tekende of schilderde regematige patronen, bestaande uit lijnen, punten
ed. Muurschilderingen als die van Lascaux en Altamira vormen pas een veel later stadium,
waaraan een langdurige ontwikkeling van vaardigheden en technieken vooraf is gegaan.
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geval van een ornament probeert de waarneming een interne orde te ontdekken - een
orde van symmetrie of asymmetrie, regelmaat of afwisseling, ritmiek of aritmiek,
gelijkenis of verschil. Zoals
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het muzikaal gehoor alle afzonderlijke noten ‘vasthoudt’, tot het daaruit een melodiek
kan contrueren, zo gaat ook het oog te werk met de elementen van een visueel patroon,
totdat daarin een zekere orde is aangebracht of aan het licht getreden. Dit soort
constructies zijn vergelijkbaar met hypotheses die worden opgesteld en vervolgens
met het object vergeleken om te zien of ze voldoen. Het zijn pogingen tot
‘ontcijfering’, ‘leeswijzen’ die op het object worden uitgeprobeerd en al naar gelang
het succes daarvan worden verworpen of behouden. Volgens Gombrich bevat elke
waarnemingsact een dergelijk constructief element en ook al voordat het betreffende
object in zijn totaliteit is waargenomen is dit proces van hypothese en vergelijking
op gang gekomen; het is modulatieproces dat pas ophoudt wanneer in het object een
bevredigende orde is ontdekt.
De thematiek van het boek is daarmee echter niet alleen van toepassing op de
mechanismen die in werking treden bij de ontcijfering van ornamentale patronen
door de beschouwer, maar ook op de psychologische motieven die ten grondslag
liggen aan de produktie ervan. Deze beide interessegebieden worden in de diverse
hoofdstukken in verband gebracht met de verschillende andere problemen die dit
onderwerp aankleven, zoals de vraag naar de oorsprong en geschiedenis van de
uiteenlopende ornamentele stijlen, de kwestie van de functie van het ornament en de
betekenissen en symboliek waarvan het de drager kan zijn.
Door de weidsheid van het onderwerp en het grote aantal thema's dat aan de orde
komt, is er in The Sense of Order minder sprake van een duidelijke
gedachtenontwikkeling, als wel van een labyrintachtige omzwerving die steeds weer
op hetzelfde punt terugkeert, maar intussen steeds rijker wordt. Werd er in Art and
Illusion een duidelijke stelling geponeerd die op rechtlijnige wijze werd ontwikkeld,
The sense of Order biedt geen welomschreven conclusies die niet zelf tegelijkertijd
weer problemen zouden oproepen. Het boek vormt eerder een uitgebreide en hoogst
erudiete omschrijving van die problematiek dan dat het er een antwoord op zou willen
zijn. Zoals Gombrich aan het eind van zijn voorwoord al zegt: ‘My ambition has
been to open questions, not to close them’. In dit opzet is hij voortreffelijk geslaagd.
Voor wie niet enkel zoekt naar kant en klare oplossingen en antwoorden zal The
Sense of Order dan ook een uiterst stimulerende lees- en, gezien de honderden
prachtige illustraties, kijkervaring zijn; een waardige voortzetting van een nu reeds
klassiek oeuvre.
Charo Crego en Ger Groot

Nobelprijs voor de Neo-Keynesiaan James Tobin
In tegenstelling met de oorspronkelijke Nobelprijzen (voor natuurkunde, scheikunde,
geneeskunde, literatuur en voor de vrede), dateert de prijs voor economie pas van
1968. Hij is echter even prestigieus en financieel aantrekkelijk (1 miljoen Zweedse
kroon, d.w.z. ca. 8 miljoen BF.). De prijs werd in 1981 toegekend aan de Amerikaanse
econoom James Tobin (63), professor aan de Yale University. De redactie vroeg me
een bondig overzicht van enkele belangrijke bijdragen van Tobin tot de economische
wetenschap, evenals van zijn opvattingen inzake de prangende economische
vraagstukken van deze tijd, werkloosheid en inflatie. Van daaruit kan ik ook Tobins
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visie situeren ten opzichte van enkele relatief recente alternatieve denkrichtingen in
de macro-economie
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Een Neo-Keynesiaanse monetaire macro-economist
Het werk van Tobin bestrijkt diverse deelgebieden van de economische wetenschap,
maar het is vrijwel exclusief macro-economisch van aard1. Tobins grootste verdienste
ligt ongetwijfeld op het terrein van de monetaire theorie en politiek: verfijningen en
aanvullingen van de Keynesiaanse visie karakteriseren zijn onderzoek ter zake.
Centraal staat zijn analyse van de vraag naar geld. Volgens Keynes kan er bij de
economische subjecten, naast de geldvraag nodig voor transactiedoeleinden, een
speculatieve vraag naar geld voorkomen wanneer een voldoende grote stijging van
de rentevoet verwacht wordt; in plaats van obligaties worden dan liquiditeiten
aangehouden. Bij Tobin wordt de vraag naar geld veel ruimer gezien, als een
onderdeel van een algemene vraag naar vermogen: geld is één van de mogelijke
vermogensbestanddelen, naast financiële activa (zoals termijndeposito's, kasbons,
obligaties en aandelen) en reële activa (zoals huizen en kapitaalgoederen).
De economische eenheden (gezinnen en ondernemingen) streven een optimale
samenstelling van hun vermogen na; ze houden hierbij rekening met het verwachte
rendement en het risico verbonden aan de diverse activa. Risicomijdende subjecten
zullen een gediversifieerde portefeuille samenstellen, waarvan een gedeelte uit geld
zal bestaan.
Deze portefeuille- of vermogenstheorie vormt ook de basis voor het transmis-

1

In de macro-economie wordt de globale werking van het economisch systeem bestudeerd;
centraal staat de analyse van fenomenen zoals de conjunctuurfluctuaties, de werkloosheid,
de inflatie en de economische groei.
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siemechanisme van de monetaire politiek: hiermee wordt bedoeld het geheel van
schakels langswaar de maatregelen van monetair beleid invloed uitoefenen op de
reële economische activiteit (produktie en tewerkstelling). Het transmissieproces
verloopt volgens Tobin als volgt. Een monetaire impuls uitgaande van de centrale
bank verstoort het bereikte evenwicht in de vermogensstructuur; een stijging van de
geldhoeveelheid b.v.2 zal een te groot aandeel van het geld in de totale portefeuille
veroorzaken. In een poging om het evenwicht te herstellen zal de vraag naar andere
vermogenscomponenten toenemen. De koersen, of de prijzen, van deze activa zullen
dan ook stijgen (wat een daling van het rendement impliceert). Uiteindelijk zullen
ook de aandelenkoersen de hoogte ingaan; hierdoor neemt de verhouding toe tussen
de marktwaarde van de ondernemingen en de vervangingswaarde van de
kapitaalgoederen van deze ondernemingen. Deze verhouding, die Tobin de q-ratio
noemt, is een belangrijk gegeven, aangezien ze volgens hem de grootte van de
investeringsvraag determineert; deze vraag is, op haar beurt, van bijzondere betekenis
voor het globale vraag- en produktieniveau in de economie.
Deze, door Tobin gerealiseerde, integratie van de financiële markten in het
Keynesiaanse monetaire en reële systeem, betekent voor het oorspronkelijke
Keynesiaanse model een belangrijke aanvulling en verrijking. De interdependentie
van de diverse markten komt hierdoor duidelijker tot uiting.

Inflatie, werkloosheid en stablisatiepolitiek
Het originele van Tobins oeuvre ligt beslist in de sfeer van de monetaire economie.
Maar ook op het gebied van de zogenaamde reële macro-economie heeft hij waardevol
werk gepresteerd. Twee thema's waarover Tobin uitvoerig heeft gepubliceerd,
betreffen het consumptiegedrag en de economische groei. Als voorbeeld kunnen we
de poging vermelden die hij, samen met W. Nordhaus, heeft ondernomen om een
maatstaf van de economische welvaart (measure of economic welfare: MEW) op te
stellen, als alternatief voor het Nationaal Produkt. Er wordt uitgegaan van de cijfers
van het Bruto Nationaal Produkt, waarop dan een aantal bewerkingen worden
uitgevoerd: herschikking van sommige componenten en toevoeging van enkele
positieve en negatieve correctieposten, o.m. wat betreft de schade veroorzaakt aan
het milieu (-) en de toename van de hoeveelheid vrije tijd (+). Zo verkrijgt men in
plaats van een produktieïndicator (het BNP) een maatstaf voor de consumptie. Op
grond van de vermelde berekeningen zijn de auteurs tot de conclusie gekomen dat
de groei van de welvaart in de Verenigde Staten, tijdens de periode 1929-1965, slechts
de helft zou hebben bedragen van wat gesuggereerd wordt door de toename van het
Nationaal Produkt.
Het interessantste lijken ons echter de opvattingen van Tobin inzake werkloosheid
en inflatie en het overheidsbeleid ter zake.
Wat de werkloosheid betreft gaat Tobin niet akkoord met Keynes over de
theoretische mogelijkheid van evenwicht bij ondertewerkstelling. Wel is Tobin van
mening dat de aanpassingsmechanismen in de praktijk onvoldoende werkzaam zijn,
2

Door b.v. overheidsfondsen in handen van privé economische eenheden aan te kopen, kan
de centrale monetaire autoriteit de hoeveelheid geld in omloop doen toenemen.
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zodat zich situaties van aanhoudende werkloosheid kunnen voordoen. De taak van
de overheid bestaat er dan in, de optredende werkloosheid weg te werken. Tobin is
een overtuigd voorstander van een actief overheidsbeleid en gelooft in de effectiviteit
van zowel de budgettaire als de monetaire politiek.
Ten opzichte van het inflatieverschijnsel zijn Tobins opvattingen niet
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onberoerd gebleven door de theoretische evolutie ter zake. In de jaren zestig was het
economisch beleid in de meeste landen gebaseerd op de zogenaamde Phillips-relatie.
Deze, door A.W. Phillips, vastgestelde relatie legt een stabiel negatief verband tussen
het werkloosheidsniveau en de inflatiegraad: met een grote werkloosheid stemt een
lage inflatie overeen, terwijl een geringe werkloosheid een sterkere prijsstijging tot
gevolg heeft. Op grond van deze inflation-unemployment trade-off (afruil) kan de
overheid bij het uitstippelen van haar economisch beleid kiezen tussen diverse
combinaties van werkloosheid en inflatie. De meeste (Keynesiaans-geïnspireerde)
autoriteiten opteerden voor een hoog tewerkstellingsniveau, dat ze door een soepele
en actieve economische politiek (fine-tuning) meenden te kunnen realiseren: hiervoor
diende wel een zekere tol betaald onder de vorm van een wat hoger inflatieritme.
James Tobin was tijdens een gedeelte van de Kennedy-periode (1961-62), als lid van
de Amerikaanse presidentiële CEA (Council of Economic Advisers), nauw betrokken
bij het voeren van een dergelijk beleid.
Tegen het einde van het decennium echter werd het geloof in de Phillips-relatie
aan het wankelen gebracht. Twee factoren speelden hierbij een rol: vooreerst, de
formulering van een aantal theoretische bezwaren door M. Friedman en E.S. Phelps,
vervolgens, de feitelijke evolutie van werkloosheid en inflatie die ging afwijken van
het door Phillips geschetste verband. Uit deze ontwikkelingen resulteerde een andere
visie op de afruilproblematiek: ook neo-Keynesianen, zoals b.v. Fr. Modigliani,
begonnen te geloven in een tendens tot inflatieacceleratie beneden een bepaald
werkloosheidspercentage (de zogenaamde non-accelerating inflation rate of
unemployment: NAIRU).
De houding van Tobin inzake de trade-off mist wel wat duidelijkheid: soms geeft
hij de indruk nog steeds te geloven in een lange-termijn afruil; op andere plaatsen
lijkt hij evenwel overtuigd te zijn van een tendens tot acceleratie van de inflatie.
Tobin laat er echter geen twijfel over bestaan dat hij de sociale en individuele kost
van de werkloosheid die nodig is om een eventuele versnelling van de inflatie te
voorkomen en a fortiori om een vertraging te veroorzaken, veel te groot acht. Vandaar
dat hij in de huidige omstandigheden gekant is tegen een inflatiebestrijding via een
deflatoire politiek. Hij verwacht daarentegen een gunstig effect van een
inkomenspolitiek die de vorm zou aannemen van richtlijnen voor toegelaten loonsen inkomensstijgingen, gekoppeld aan fiskale beloningen resp. penalisaties.

Tobin versus alternatieve macro-economische stromingen
De hierboven geschetste visie van Tobin op werkloosheid en inflatie wijkt sterk af
van de monetaristische opvattingen ter zake.
De monetaristen geloven in het bestaan van een ‘natuurlijk
werkloosheidspercentage’ waarbij de arbeidsmarkt in evenwicht is en alleen frictionele
en vrijwillige werklozen voorkomen. Het ligt niet binnen de mogelijkheden van de
economische politiek, de werkloosheid op een duurzame wijze beneden het niveau
van de natuurlijke werkloosheid te drukken, tenzij ten koste van een steeds
accelererende inflatie. Verder verwerpen de monetaristen de doeltreffendheid, zelfs
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op korte termijn, van de budgettaire politiek. Tevens kanten zij zich tegen elk
inkomensbeleid.
Met betrekking tot de inflatie zijn de monetaristen van mening dat er slechts voor
één enkel niveau van werkloosheid een stabiel inflatieritme geldt, nl. voor de
natuurlijke werkloosheid. Zoals reeds eerder aangestipt, vindt Tobin de NAIRU te
hoog om sociaal

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

576
aanvaardbaar te zijn. Tenslotte staan de monetaristen, in tegenstelling met Tobin,
afkerig tegenover een activistische economische politiek. Zij verkiezen een vaste
beleidsregel, met name een stabiele groei van de geldhoeveelheid.
Een ‘tweede golf’ van monetarisme, de new classical macroeconomics, gaat nog
verder dan het oorspronkelijke monetarisme. Uitgaande van de vooronderstellingen
van markten die steeds in evenwicht zijn en van rationele verwachtingen3 bij de
economische subjecten, wordt geconcludeerd dat, zelfs op korte termijn, een
systematische economische politiek geen invloed kan uitoefenen op het produktieen tewerkstellingsniveau. Tobin verwerpt deze stelling, vooral omdat ze geen
verklaring kan bieden voor diverse karakteristieke elementen van de
conjunctuurbeweging.
Een stroming die zich recentelijk in de Verenigde Staten gemanifesteerd heeft en
die een belangrijke invloed uitoefent op de officiële economische politiek, is de
supply-side economics. Centraal in de visie van de aanbodeconomie staat een vrij
drastische belastingverlaging. Daarvan worden een reeks positieve effecten verwacht
op het sparen en investeren, op de groei en op de inflatie. Samen met vele andere
economisten staat Tobin erg sceptisch tegenover de vooropgestelde resultaten. Deze
theorie berust, volgens Tobin, op een onvoldoende empirische basis en de
gesuggereerde effecten zouden sterk overtrokken zijn.
Stippen we tenslotte nog aan dat Tobin, bij ons weten, tegenover twee recente
denkrichtingen, geen (gepubliceerd) standpunt heeft ingenomen: de
‘onevenwichtseconomie’ (disequilibrium economics) en het Post-Keynesianisme,
die beide teruggaan op het oorspronkelijke werk van Keynes en er een nieuwe
interpretatie aan geven.

Een terechte keuze
De toekenning van de Nobelprijs aan slechts één enkele econoom impliceert dat men
noodgedwongen aan een aantal waardevolle kandidaten voorbijgaat. Bij afwezigheid
van kwantitatieve maatstaven is het evenwel onbegonnen werk om precies uit te
maken of de haver wel naar het meest verdienstelijke paard is gegaan.
De bekroning van Tobin, juist vijf jaar na zijn monetaristische opponent, Milton
Friedman, kan overigens best verdedigd worden. Niet alleen heeft Tobin het
Keynesianisme verrijkt met originele bijdragen op het gebied van de monetaire en
financiële macro-economie, maar ook heeft hij gezorgd voor een voortdurende
confrontatie van het Keynesiaanse denken met diverse nieuwe, alternatieve
stromingen. Bovendien voldoen zijn geschriften aan hoge vaktechnische eisen. We
kunnen ons dan ook beslist aansluiten bij de uitspraak van Wassily Leontief,
nobelprijswinnaar 1973: ‘Tobin represents the best in modern economic theory in
the Keynesian mode’.
Marcel Van Geel
3

Verwachtingen worden ‘rationeel’ genoemd wanneer ze alle relevante beschikbare informatie
incorporeren.
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Boekbespreking
Filosofie
W.R. de Jong en W.A. de Pater, Van redenering tot formele structuur,
enige hoofdstukken uit de logica, Van Gorcum, Assen, 1981, 138 pp., fl.
24,50.
De opzet van dit boekje wordt in de ondertitel goed weergegeven; het gaat hier
inderdaad eerder om enige capita selecta uit de logica dan een systematische inleiding
daarin. Men leert geen logische systemen hanteren, maar wel wordt men vertrouwd
gemaakt met de logische denkwijze als zodanig, en wel in de meest ruime zin van
het woord. Daardoor overschrijdt dit boekje soms ook de grenzen van de zuivere
logica en worden, respectievelijk in het hoofdstuk over de definitie en de interpretatie,
ook enkele taalfilosofische en hermeneutische thema's meegenomen. De meest
technische gedeelten van het boek zijn te vinden in het eerste hoofdstuk, waarin op
zeer heldere wijze wordt ingegaan op zaken als ‘geldigheid’, ‘logische
redeneervormen’, e.d., en in het aanzienlijk moeilijkere slothoofdstuk (beide van de
hand van W.R. de Jong), waarin deze begrippen aan de syllogistische en klassenlogica
aanschouwlijk worden gemaakt. De moderne logica blijft vrijwel geheel buiten
beschouwing; daarvoor wordt men verwezen naar de inleiding van de Swart en
Hubbeling die in dezelfde serie is verschenen. Samenvattend: een zeer nuttig boek
voor iedereen die wil weten waar het in de logica eigenlijk om gaat, zonder direct
getraind te worden in het zelf oplossen van formeel-logische problemen.
Ger Groot

Dominique Lecourt, L'ordre et les jeux. Le positivisme logique en question,
Grasset, Paris, 1981, 348 pp.
Hoewel het filosofische leven in Frankrijk van oudsher rijk en intensief mag worden
genoemd, valt een zeker provincialisme daaraan toch ook niet te ontzeggen. Dat is
voornamelijk het gevolg van een stevig ontwikkeld etnocentrisme, dat geneigd is
vrijwel alles wat van elders komt bij voorbaat met enig neerbuigend wantrouwen te
bekijken. Het zal de eerste keer in de geschiedenis niet zijn dat het Franse denken
meent een belangrijke doorbraak teweeg te hebben gebracht, om achteraf te ontdekken
dat precies diezelfde ontdekking een halve eeuw eerder al in Duitsland was gedaan.
Welnu, zo erg is het met het logisch positivisme en zijn geesteskinderen, de
analytische filosofie en de moderne wetenschapstheorie nog niet gesteld, al mag het
wel opmerkelijk heten dat namen als Wittgenstein, Popper en Feyerabend pas de
laatste paar jaar in Frankrijk enige bekendheid beginnen te krijgen. Een ontwikkeling
waarop Dominique Lecourt met dit boek heeft willen inhaken. Het hoofdbestanddeel
ervan wordt gevormd door een historische inleiding in de filosofie van de Wiener
Kreis, gevolgd door twee uitgebreide hoofdstukken over Popper en Wittgenstein.
Vooral de uiteenzetting over de taalfilosofie van de laatste is daarbij interessant.
Lecourt schetst Wittgenstein enerzijds als een figuur die veel dieper in de
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klassiek-filosofische vraagstukken geïnteresseerd was dan vaak, vooral in de
interpretatie van de Tractatus door de Wiener Kreis, wordt gesuggereerd. Anderzijds
zou Wittgenstein de traditionele filosofie, in zoverre deze aanspraak doet op absolute
geldigheid en streeft naar een totaalvisie op de wereld, hebben opgeheven,
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door elk discours, en dus ook het filosofisch discours, te doen opgaan in de pluraliteit
van taalspelen die uiteraard elke totaal-aanspraak ondermijnt. Nogmaals: Wittgenstein
was volgens Lecourt wel gevoelig voor de behoefte aan een totaalfilosofie, maar zag
geen andere mogelijkheid dan die (zoals de zevende stelling van de Tractatus al
aangeeft) in een zwijgen te articuleren. In een slothoofdstuk probeert Lecourt (ooit
een leerling van Althusser) hieruit enige conclusies te trekken voor de marxistische
filosofie. En het is hier dat hij zich, na de wellicht weinig revolutionaire maar minstens
zakelijke uiteenzetting van de eerste drie hoofdstukken, enigszins in het banale
verliest. Want ook het marxisme, zo heet het, dient zichzelf op grond van
Wittgensteins lessen te leren verstaan als één van de traditionele vormen van filosofie,
een onbereikbare (of als als bereikt voorgesteld, een valse) totaliteitsvisie wilden
zijn. Ook het marxisme moet zich dus leren herkennen als één van de vele taalspelen,
waarin elke totaliteitsaanspraak oplost. Lecourt zegt het mooier, maar daar komt het
op neer. Dus het einde van het marxisme? De lezer zou het wel denken, al lijkt Lecourt
zelf nog niet zover te willen gaan. Het doet in ieder geval redelijk overdreven aan
zoveel zwaar geschut in stelling gebracht te zien voor zo'n futiele eindconclusie. Wat
dàt betreft heeft het Franse denken vaak nog zeer, zeer veel van het Angelsaksische
te leren.
Charo Crego
Ger Groot

Ton Lemaire, Het Vertoog over de Ongelijkheid van Jean-Jacques Rousseau,
of De Ambivalentie van de Vooruitgang, Ambo, Baam, 1980, 303 pp., fl.
37,50.
Het Vertoog over de Ongelijkheid behoort zeker niet tot de meest bekende geschriften
van Rousseau en meestal wordt er in de monografieën ook maar weinig aandacht
aan besteed. Toch betreft het hier volgens Ton Lemaire een werk van het eerste
belang, niet alleen voor het juist verstaan van het denken van Rousseau zelf, maar
ook voor een goed begrip van de hele moderne (vooral sociale) filosofie. Met deze
relatief uitvoerige studie
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wil Lemaire een bijdrage leveren aan de ‘rehabilitatie’ van dit deels vergeten werk.
Aan de hand van een uitvoerige samenvatting en tekstanalyse en een doorwrocht
commentaar laat hij zien welke betekenis dit geschrift had binnen het totale oeuvre
van Rousseau, en binnen het denken van zijn tijd, maar ook wat de importantie ervan
is voor het hedendaagse filosofische en sociologische denken. Vooral dat laatste
komt uitvoerig aan de orde in het tweede deel van het boek, waarin Rousseau wordt
geconfronteerd met het marxistische denken en de hedendaagse sociologie en
antropologie. Een studie die zeker zal voldoen aan Lemaires intentie ‘filosofen en
sociale wetenschappers in Nederland te attenderen op het belang van Rousseau's
werk.’
Ger Groot

C.A. van Peursen en E.J. Petersma (red.), Metafysica, de geschiedenis van
een begrip, Boom, Meppel/Amsterdam, 1981, 192 pp., fl. 29,50.
De term ‘metafysica’ is wellicht één van de meest raadselachtige in de hele filosofie.
Wat de eigenlijke betekenis van het begrip ook is, voor velen zal het voornamelijk
associaties oproepen met duisterheid, half-mythische denkpatronen en vreemde
kronkelpaden die slechts voor ingewijden begaanbaar zijn. In die betekenis wordt
het woord ‘metafysisch’ in het dagelijks taalgebruik tegenwoordig ook vaak
gehanteerd; de redacteuren geven daarvan in hun inleiding een aantal goede
voorbeelden. Dit boek is bedoeld om iets van die vreemde klank van het begrip
‘metafysica’ weg te nemen en duidelijk te maken waar het in deze tak van filosofie
eigenlijk om gaat. Daarin is men echter maar zeer gedeeltelijk geslaagd en dat is
voornamelijk te wijten aan het gebrek aan onderlinge samenhang tussen de
verschillende artikelen die in deze bundel zijn opgenomen. Sommige zijn historisch
van aard, zoals de artikelen over Aristoteles en Kant, andere systematisch, zoals die
over de relatie van de metafysica met de sociale filosofie en de wetenschapsleer,
weer andere zitten daar zo'n beetje tussenin. Nu zijn uiteraard beide benaderingswijzen
mogelijk, zoals de redacteuren terecht opmerken, maar wil men enige helderheid
betrachten rond dit toch al weinig overzichtelijke onderwerp, dan is een
strak-consistente benadering toch verre te prefereren boven deze bonte verzameling
van invalshoeken, waarvoor de ondertitel ‘de geschiedenis van een begrip’ wel erg
wijds genoemd mag worden. Veeleer heeft men te maken met een handvol los
gestructureerde artikelen van wisselend gehalte, waarvan vooral de bijdrage van
Peter Wesly over de metafysica-kritiek van Rudolf Carnap en de Wiener Kreis
vermelding verdient.
Ger Groot

Godsdienst
Augustinus, Belijdenissen, vertaald door Gerard Wijdeveld, Athenaeum
- Polak & van Gennep, Amsterdam, 1981, 4% pp., fl. 47,50.
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Gerard Wijdevelds vertaling van Augustinus' Confessiones verscheen voor het eerst
in 1963. Hoog geprezen ging deze versie lange tijd door voor de ideale vertaling (die
alleen al deze eeuw door vier eerdere pogingen was voorafgegaan). Na geruime tijd
onvindbaar te zijn geweest, is het werk nu opnieuw, in een voortreffelijk verzorgde
uitgave, op de markt gebracht. Het taalgebruik van Gerard Wijdeveld, hoewel in zijn
neiging tot een zekere gedragenheid weinig actueel te noemen, heeft de tussenliggende
twintig jaar goed doorstaan. Levendige scènes wisselen de meer plechtig gestemde
overpeinzingen met voldoende regelmaat af om de aandacht van de lezer vast te
houden, ook van die lezer, die met het hier gebezigde taaleigen minder bekend is.
Een met recht klassiek genoemde vertaling.
Ger Groot
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Willem S. Duvekot, Jezus Messias. Hoe verstaan we dat? Kok, Kampen,
1981, 136 pp., fl. 19,50.
‘Het is de bedoeling van dit boekje - zo lezen we in het Woord vooraf (p. 7) - om zo
duidelijk en eenvoudig mogelijk de uiterst belangrijke vraag te behandelen naar
Jezus' Messianiteit’.
De behandelde stof is een beknopter en eenvoudiger weergave van wat de schrijver
in twee eerdere publikaties heeft neergelegd: de dissertatie Heeft Jezus Zichzelf voor
de Messias gehouden? (Assen, 1972) en het daarop voortbouwende Kunnen we Jezus
kennen? (Kampen, 1977). Zoals uit alle genoemde titels blijkt, cirkelt het voortdurend
om de inmiddels beroemde (beruchte?) kwestie van: de historische Jezus en de
kerugmatische Christus. M.a.w. de onoplosbare vraag naar: hoe is Jezus in
werkelijkheid geweest en wat heeft de gelovige oergemeente van Hem gemaakt?
Het algemene, inleidende hoofdstuk over de diverse vormen van exegese (pp.
9-26) mondt uit in de uitspraak van de auteur dat zijn methode van exegetiseren het
duidelijkst te omschrijven is als een historisch-positieve benadering. In de erop
volgende vijf hoofdstukken onderzoekt Duvekot dan de verschillende titels van Jezus:
Messias, De Zoon des Mensen, Zoon van David, Zoon van God, enz. Ik wil het thans
niet hebben over de conclusies die men samengevat kan lezen op pp. 99-103. In
plaats daarvan zou ik willen wijzen op een mijns inziens structurele fout in het betoog
van de schrijver, die een groot aantal lezers op een catastrofaal dwaalspoor zou
kunnen brengen. Het betreft zijn manier van spreken over de relatie tussen Paulus
en de Synoptici (Mattheüs, Marcus en Lucas). Keer op keer lezen we namelijk in
Duvekots geschrift opmerkingen als: ‘Paulus heeft zich dus m.i. duidelijk aangesloten
bij de verkondiging van de Synoptici...’ (p. 57; cfr. p. 78; p. 106; p. 108); ‘... of
Paulus de lijnen vanuit de synoptici op de juiste wijze heeft doorgetrokken’ (p. 107).
Het komt mij voor dat hier pure geschiedvervalsing wordt bedreven. Paulus is
historisch gezien helemaal niet afhankelijk van de synoptische evangeliën om de
doodeenvoudige reden dat bijna al zijn brieven reeds waren geschreven op het moment
dat de evangeliën werden samengesteld! De lezer zij zich hiervan terdege bewust,
wanneer hij het boek van Duvekot ter hand neemt!! Ook op andere punten vind ik
het boekje slordig. Zo verwijst Duvekot bij herhaling naar teksten uit Qumran, de
geschriften van de Dode Zee. De geïnteresseerde leek - voor wie het boekje toch
geschreven wil zijn - vindt echter nergens een verklaring van al die merkwaardige
afkortingen als CD, 1 QH, 1 QSb, 1 QM, 4 Qflor, enz. Het hart van de lezer zal
opwellen van vreugde wanneer hij of zij leest dat Jezus door Mattheüs zevenmaal
met de titel ‘Zoon van David’ wordt genoemd (p. 84). Kijk je voor alle zekerheid
toch maar even in de concordance, dan tel je in elk geval acht plaatsen! En waarom
- zo vraag ik mij tenslotte af - brengt Duvekot alleen de Griekse Sirach als autoriteit
naar voren, wanneer het gaat om de positie van het koningschap ten opzichte van
het priesterschap (p. 48)? Juist op dit punt had een verwijzing naar de Hebreeuwse
Sirach (m.n. 45:23-26 en 50:22-24) niet mogen ontbreken! Om kort te gaan: een
boekje waaraan met name op methodisch vlak het nodige op aan te merken is.
Panc Beentjes.
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Jan Lambrecht, Hij gaat voor ons uit. Jezus volgen in het Marcusevangelie,
Vlaamse Bijbelstichting/Acco, Leuven, 1981, 136 pp., BF. 210.
Dit werk over het Marcusevangelie verschijnt ten gepaste tijde, in het kader van de
liturgische B-cyclus (zondagsevangeliën uit Marcus). Het behandelt de
voorkeurthema's van de evangelist: bij hem staat de idee van de navolging centraal,
Jezus volgen is Marcus' eigen geliefde en vaak benadrukte gedachte. Het boek bevat
zeven hoofdstukken. Na een inleidend hoofdstuk over de moeilijkheid van het Schrift
lezen, zoekt het tweede in een overzicht van het evangelie naar Marcus' opzet en
voornaamste oogmerk. Ter illustratie en omschrijving van de gevonden
hoofdgedachten ontleden de volgende hoofdstukken een aantal tekstgedeelten of
perikopen, waaronder heel wat zondagsevangeliën uit de B-cyclus. Vier appendices
achteraan - compositie, suggesties voor verdere studie, aanbevolen literatuur en
register - verhogen de bruikbaar-
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heid van het boek. De benadering van het evangelie is dus vooral bijbeltheologisch:
meer aandacht voor de rode draad die door het evangelie gaat dan voor losstaande
gegevens. Een bijzonder reliëf wordt geschonken aan de actualiserende tendens van
de evangelist en aan de toepasbaarheid van dit evangelie in de huidige tijd: wat hield
het volgen van Jezus in, in Marcus' tijd, maar ook nu nog, voor ons? In een suggestief
nawoord komt schrijver, met behulp van een oud Engels gebed, nog een laatste maal
terug op wat Marcus met zijn evangelie bedoelde: Dag aan dag, Heer, dag aan dag,
/ Drie dingen ik U vragen mag: / U kennen met meer helderheid, / U minnen met
meer innigheid, / U volgen waar uw weg ook leidt, / Dag aan dag!
In zijn voorwoord had de auteur verklaard het als een van zijn opgaven te zien,
de geïnteresseerde niet-specialist met de resultaten van het moderne bijbelonderzoek
bekend te maken. Naar ons oordeel is hij in deze opgave geslaagd. Maar zijn niet
geringe verdienste bestaat er vooral in, ons langs en door de teksten in levend contact
te hebben gebracht met de krachtige geloofsvisie en de pastorale bewogenheid van
de oudste onder de evangelisten.
J.-M. Tison

A.S. van der Woude (hoofdred.), Bijbels Handboek. Deel 1: De wereld van
de Bijbel, Kok, Kampen, 1981, 564 pp. tekst + 58 illustraties.
Al te weinig zijn de resultaten van de moderne bijbelwetenschap binnen en buiten
de kerk bekend. Nog steeds worden door allerlei soorten vooroordelen veel nieuwe
resultaten genegeerd en onbenut gelaten. Niettemin bespeurt men in brede kring
behoefte aan verantwoorde, moderne en wetenschappelijk gefundeerde informatie
over het land van de bijbel en de geschiedenis, de taal, de inhoud en de verklaring
van het Oude en het Nieuwe Testament.
Enigermate omvangrijke inleidingen van deze aard waren de Inleiding tot de Bijbel
van dr. H.Th. Obbink en A.M. Brouwer (Leiden, 1948) en het Bijbelsch Handboek
in twee delen (onder redactie van dr. F.W. Grosheide, 1935). Deze werken zijn echter
uitverkocht en bovendien in menig opzicht verouderd.
In gelukkige tegenstelling tot de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog tekent zich
thans zulk een mate van eensgezindheid in de wetenschappelijke beoefening van het
bijbelonderzoek af, dat de tijd rijp lijkt voor een samenvattend werk dat de kerkelijke
scheidslijnen achter zich laat in een eerbiedig luisteren naar de Heilige Schrift en
zijn geschiedenis.
Het Bijbels Handboek, dat zich in de eerste plaats ten doel stelt informatie te
verstrekken aan de geïnteresseerde bijbellezer, waarbij bovendien is uitgegaan van
de overtuiging dat de Schrift niet enkel norm, maar ook produkt van traditie is, zal
in drie delen verschijnen (I: De Wereld van de Bijbel; II: Het Oude Testament; III:
Het Nieuwe Testament). Wat het thans verschenen deel I betreft, reeds een
oppervlakkige kennisname van het gebodene maakt zonneklaar dat we te maken
hebben met een boek dat zeker in het vóór ons liggend decennium (wellicht langer)
de functie van standaardwerk zal vervullen. Voor elk onderwerp is een beroep gedaan
op de (doorgaans reformatorische) specialisten in het Nederlandse taalgebied.
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Achtereenvolgens wordt de lezer op een degelijke, doch leesbare wijze geïnformeerd
over de geografie van de bijbelse landen (pp. 11-75), de archeologie van Palestina
en andere bijbelse landen (pp. 76-110), over de schriftsystemen en talen in de wereld
van de bijbel (pp. 111-216), de tekstgetuigen en tekstgeschiedenis van het Oude en
Nieuwe Testament (pp. 217-277), de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten (pp.
278-470) en de bijbelse instellingen (pp. 471-530), m.a.w. hoe men leefde en werkte;
hoe het godsdienstig leven vorm kreeg; de kalender, de feesten, e.d. Een dergelijk
monumentaal boek maakt het onmogelijk om op elk van de artikelen afzonderlijk in
te gaan; ze zijn zonder meer van hoog wetenschappelijk gehalte en - zij het soms
met wat inspanning - voor iedereen te bevatten.
Jammer is dat onder de meeste bijdragen niet wordt vermeld op welk tijdstip ze
zijn afgesloten; gezien de literatuuropgaven
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moet dat alweer drie tot vier jaar geleden zijn! De literatuuropgaven zijn zó
samengesteld dat in de artikelen zélf nauwelijks of geen voetnoten voorkomen,
hetgeen uiteraard de leesbaarheid aanzienlijk verhoogt. Wat ik in dit - ook wat de
tekeningen en foto's betreft - werkelijk uitstekend verzorgde naslagwerk pijnlijk mis,
is een register van besproken (bijbel)-plaatsen. Zeker ten aanzien van Hoofdstuk 4
(over de tekstgetuigen, de varianten en de emendaties), maar niet minder met
betrekking tot het hoofdstuk over de bijbelse feesten, de kalender en de godsdienstige
instellingen had een dergelijk register naar mijn mening niet mogen ontbreken. Laten
we maar aannemen dat het in een van de beide volgende delen wordt opgenomen!
Een boek dat voor theologiestudenten verplichte literatuur zou moeten zijn.
Godsdienstleraren zullen het met vrucht kunnen hanteren bij de voorbereiding van
hun lessen.
Panc Beentjes

Economie
Jean-Jacques Servan-Schreiber, De uitdaging. Haalt Europa het jaar 2000?
Orion, Beveren / Gottmer, Nijmegen, 1981, 368 pp., BF. 590.
Servan-Schreibers werk Le défi mondial, vertaald in achttien talen, is nu ook in
Nederlandse versie beschikbaar. Nog meer dan in de Franse editie valt ons de al te
fragmentarische benadering op waarmee deze journalist de na-oorlogse internationale
betrekkingen poogt te analyseren; hierdoor lijkt zijn boek op een compilatiewerk
van (zeer korte) artikelen die alle betrekking hebben op een of ander deelaspect van
de internationale realiteit, zonder dat evenwel dieper ingegaan wordt op de kern van
de zaak. Met moeite ontdekt men doorheen deze doolhof van verhalen (nu eens gaat
het over de conferentie van Bandung, dan weer over het bombardement van Pearl
Harbor) twee leidende ideeën die Schreibers betoog zouden moeten schragen: het
Westen hoort samen met de OPEC de Derde Wereld te helpen, enerzijds; de
technologische revolutie van de informatica, microprocessors, de telecommunicatie
wijzigt onze economie ten gronde, anderzijds. Daarbij geeft de auteur blijk van een
ongelooflijke en irriterende naïeveteit. Alsof idealisme de basis zou vormen van de
internationale betrekkingen. Alsof het Westen staat te trappelen van ongeduld een
gedeelte van zijn welstand naar de ontwikkelingslanden te transfereren. Vooral
omwille van de Westerse technologische innovatiecapaciteit vergroot de kloof tussen
Noord en Zuid elke dag, terwijl subpolen in de periferie (b.v. de OPEC-staten) de
contradicties van het systeem eerder versterken dan verzachten. Snedige journalistiek
en aangename lectuur biedt Servan-Schreibers werk wel, en mochten nobele
bedoelingen alleen volstaan om een degelijk wetenschappelijk betoog op te bouwen,
dan was dit het boek van het jaar. Wat helaas niet het geval is.
E. Faucompret

Literatuur
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Kingsley Amis, Lucky Jim, Vertaald door H.W.J. Schaap, Veen, Antwerpen
/ Kluwer, Deurne, 1981, 287 pp., BF. 380.
Op grond van zijn debuut met Lucky Jim werd Kingsley Amis in 1954 meteen
gerangschikt bij de ‘angry young men’, een paar jonge schrijvers die schoon schip
wilden maken met de vermolmde, vooroorlogse Engelse maatschappij en die daarom
in scherpe satires de traditionele waarden op de korrel namen. Vanop grotere afstand
is het ondertussen duidelijk geworden dat die maatschappij-kritische dimensie toen
wel erg overroepen werd en dat de zgn. ‘angry young men’ (nu bedaarde en
gearriveerde zestigers) al vlug heel weinig met elkaar gemeen bleken te hebben. Dat
belet niet dat Lucky Jim na al die jaren een prettig leesbaar, bij momenten sprankelend
boek blijft
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over de jonge anti-held die de plechtige universiteitswereld op stelten zet maar
uiteindelijk toch niet aan het kortste eind trekt. Een boek vertalen dat veel aan woorden stijlspel doet is niet gemakkelijk, maar op wat minder soepele passages na kwijt
deze nieuwe vertaling zich behoorlijk van haar taak.
Guido Kums.

Robert Baeken, Van liefde en ondeugd, Bruna, Utrecht/Aartselaar, 1981,
240 pp.
Deze roman heeft als motto een fragment uit een filosofisch poëem van de Portugese
dichter Fernando Pessoa, waarin gesteld wordt dat de dingen werkelijk zijn wat ze
lijken te zijn en dat er niets te begrijpen valt. Daarmee wordt het hele mysterie van
‘das ewig Weibliche’, dat in de figuur van Evelyne gestalte krijgt, van meetaf
gerelativeerd. Evelyne - met een duidelijke verwijzing naar haar bijbelse naamgenote
die haar partner zand in de ogen strooide m.b.t. de ware betekenis van de appelbeet
- is een raadselachtige weduwe die de museumsuppoost, Frederik Knopf, uit zijn
verworven geestelijk evenwicht brengt. Liefde heet de kracht die daartoe in staat is.
Knopf is een vriend van Phil, Niko en Sarah Stockhuys. Phil is de combinatie van
een stoïcijn en een rokkenjager met voyeuristische neigingen, Niko is een muzikant
die onmogelijke tegenstellingen meent te moeten verzoenen en Sarah is tussen haar
extravagante broers het gewone fabrieksmeisje, ongecompliceerd gelukkig met haar
doodgewone Jan.
R. Baeken beschrijft de wisselende relaties van verwantschap, vriendschap en
liefde tussen die personages gedurende de periode van één jaar. En hij zorgt ervoor
dat de gebeurtenissen die elkaar opvolgen hem in staat stellen de verschillende
aspecten van de complexe man-vrouw verhouding te belichten. Zonder te vervallen
in diepzinnig gefilosofeer, romantisch geleuter of moraliserend bordjes plaatsen met
‘verboden te...’ op, heeft S. een verhaal van liefde en ondeugd geschreven met veel
verrassende wendingen en met een zeer grote structuur-beheersing. De verschillende
draden die de personages onderling verbinden raken nergens verward in een
ondoorzichtig psychologisch kluwen. En dat is voor een debuut een niet geringe
verdienste.
J. Gerits.

Gaston Burssens, Verzameld proza, Elsevier-Manteau,
Antwerpen/Amsterdam, 1981, 679 pp., BF. 1.575.
Om de kwaliteit van Burssens' proza, de degelijkheid waarmee de samenstelling
gebeurd is en de onbaatzuchtigheid van de uitgever, die het binnen handbereik hebben
van alle proza van deze auteur belangrijker geacht heeft dan het maken van winst,
verdient deze uitgave van het Verzameld proza van Gaston Burssens alle lof. Na de
verzamelde dichtbundels, al verschenen in 1970, maakt deze uitgave het volledig
oeuvre toegankelijk van deze temperamentvolle, altijd rebellerende auteur, die zich
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- zoals zijn vriend Paul van Ostaijen - in zijn grotesk proza engageert door grinnikend
en met een onverbiddelijke logica zowel de banaliteit als de leugenachtigheid van
vele kunst- en levensvormen te ontmaskeren. Wie dit verzameld proza opnieuw leest
van de man die ook tot tweemaal toe de Driejaarlijkse Staatsprijs voor poëzie kreeg,
voelt onmiddellijk dat Gaston Burssens nog altijd een actueel auteur is. Met plezier
kan men zijn voorstelling van Albert Bontridder aan de pers lezen n.a.v. de toekenning
van de Arkprijs 1957 of zijn erg persoonlijke ‘lezing’ over experimentele poëzie uit
1964. Maar evenveel leesgenot beleeft men aan ‘Fabula Rasa’, zoveel oudere stukjes,
geschreven tussen 1925-1943 en niet in chronologische volgorde gepubliceerd omdat
de auteur, terecht, ervan overtuigd is dat ze actueel zullen blijven. In de bibliografische
begeleiding van Luc Pay die systematisch-chronologisch opgesteld is, wordt
nauwkeurig verslag uitgebracht van de verschillende wijze van publikatie van die
prozastukken. Als de inhoud van afzonderlijke publikaties aanzienlijk afweek van
die van latere gebundelde edities heeft L. Pay niet geaarzeld teksten tweemaal op te
nemen. Daardoor komt men in de tweede afdeling
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die het beschouwend proza van G. Burssens bevat, nogal eens teksten en
tekstfragmenten tegen die voordien in een andere context reeds gegeven zijn.
Wetenschappelijke accuraatheid, het verlangen naar volledigheid en wellicht ook
het besef dat een uitgave als deze in de toekomst niet gemakkelijk meer tot stand zal
komen, heeft de samensteller voor deze redundanties doen kiezen. Hoofdbrokken in
het tweede deel zijn de monografieën over P. Van Ostaijen en Floris Jespers. Het
derde deel bevat twee toneelteksten van Burssens. ‘Boy’ uit 1952 waarin Burssens
zichzelf op het toneel brengt in de figuur van de schrijver Frank Rogers en waarin
de dialogen méér reflectie zijn op de mogelijkheden van het theater dan eigenlijk
theater, en ‘Intermezzo. Groteske voor toneel in een bedrijf’ (geschreven in 1935 en
gepubliceerd in 1954). Het is een bewerking van Paul van Ostaijens groteske
‘Intermezzo’ gecombineerd met stukken naar Hamlet.
Het aangrijpendste proza van G. Burssens zijn m.i. De Memoires 1956-57, Drie
aparte hoofdstukken, die een eenheid vormen en door L. Pay daarom zijn
samengevoegd. Dat ze gedeeltelijk in het Frans en het Nederlands geschreven zijn
kan men beschouwen als een formeel bewijs van Burssens' esprit, maar ze geven
aan die bijzonder geestige, luciede en ontroerende gesprekken tussen de auteur en
Betty, de putain respectueuse, vooral een universelere dimensie. ‘Als je alles grondig
hebt beleefd en als je alles even grondig van je hebt afgetrapt, dan blijven er nog
maar alleen twee stropijltjes over waar je je aan vastklampen kunt: God en de poëzie’
(p. 173) dixit G. Burssens.
J. Gerits

Willy Spillebeen, Ida Gerhardt, B. Gottmer, Nijmegen/Orion,
Beveren-Melsele, 1981, 144 pp.
Niemand kon het oeuvre van Ida G.M. Gerhardt - in 1980 verzameld en uitgegeven
bij Polak & Van Gennep en in datzelfde jaar bekroond met de P.C. Hooftprijs - beter
inleiden dan Willy Spillebeen, zelf een dichter wie de introspectie niet vreemd is en
die bovendien al essays gepubliceerd heeft over Martinus Nijhoff en J.H. Leopold,
zeer belangrijke dichters, ook voor Ida Gerhardt. Voor de biografie van de dichteres
heeft S. alleen geput uit de monografie van haar huisgenote Marie H. Van der Zeyde
omdat de monografie van Jan van der Vegt, Het ingeklonken lied (Bzztôh,
's-Gravenhage, 1980) pas na de afsluiting van zijn studie verschenen is. Om Ida
Gerhardt als dichteres beter te begrijpen is de kennis van volgende feiten noodzakelijk:
de wederzijdse haatgevoelens tussen moeder en dochter, de verering voor haar leraar
J.H. Leopold, de poëtische vaderfiguur, haar klassieke studies in Leiden, de emulatio
met haar eveneens poëtisch begaafde zus Truus, haar leraarschap in het gymnasium
te Bilthoven.
In de beschrijving van haar poëtische oeuvre trekt S. een duidelijke grens tussen
haar vroege verzen (1940-1955) en de latere verzen vanaf 1955 wanneer de dichteres
(o1905) pas ‘de bezwerende taal- en vormkracht heeft verworven van een groot en
complex dichterschap’ (p. 69). Hoewel Ida Gerhardt een dichteres is die haast in elk
afzonderlijk gedicht haar hele thematiek legt, analyseert S. toch de belangrijkste
themata in hun evolutie en hun onderlinge relatie: het autobiografische, de haat-liefde
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voor Holland, de Egyptische, Griekse en Keltische mythologie, haar opvattingen
over poëzie en religie.
Twee gedichten, het Vliegend Hert en Het sterreschip uit de bundel Vijf Vuurstenen
(1974) beschouwt S. als hoogtepunten van Gerhardts oeuvre en hij presenteert ze als
de synthese van haar dichterschap. In afsluitende stilistische notities toont S. aan hoe
de dichteres van een uitbundige en zeer lyrische stijl in de vroege verzen geëvolueerd
is naar een uitermate geconcentreerde en klassieke schriftuur in de latere verzen.
Zoals gebruikelijk in de serie Grote Ontmoetingen vindt de lezer tot slot een
volledige primaire bibliografie en een uitgebreide bibliografie van secundaire
literatuur.
J. Gerits
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Bevrijdingstheologie in Europa
Georges De Schrijver
Van 10 tot 14 december 1981 had in Woudschoten (Zeist, Nederland) een
colloquium plaats onder de titel: ‘De toekomst van Europa. Een uitdaging voor
de theologie’. Er waren een negentigtal deelnemers: vaktheologen en leken van
de basisgemeenschappen (uit België, Frankrijk, Engeland, Ierland, Italië, Spanje,
Nederland, Duitsland en Zweden) samen met een tiental waarnemers uit
Oostblok en ontwikkelingslanden. Het colloquium was bedoeld als voorbereiding
op de samenkomst van de Ecumenische Vereniging van derde-wereld theologen1,
die in januari 1983 in Genève zal plaatshebben en waarop ook een beperkte
Europese delegatie uitgenodigd is. Dit verklaart waarom er in Woudschoten in
hoofdzaak werd nagedacht over de link die een bevrijdingstheologie in Europa
met de bevrijdingstheologieën uit de Derde Wereld verbindt. Vragen werden
bestudeerd die de Latijnsamerikaanse, Afrikaanse en Indiase
bevrijdingstheologieën stellen, nagedacht werd over de inhoud die een Europese
bevrijdingstheologie kan en moet hebben. In dit artikel zullen wij de grote lijn
schetsen die uit de besprekingen naar voren kwam.

Het subject van de theologie
In de moderne theologische literatuur wordt opnieuw de vraag naar het subject van
de theologie gesteld2. Wie doet aan theologie? Wie spreekt theologisch met gezag?
Vroeger zou men zonder aarzelen geantwoord hebben: de paus en de bisschoppen,
omdat zij ambtelijk de leiders zijn; of: de theologen, omdat zij deskundig zijn.
Tegenwoordig wordt dat antwoord wel genuanceerder. Theoloog-zijn wordt
geassocieerd met het doen van waarheid. Theoloog is niet wie als het ware in het
luchtledige nadenkt over de openbaring. Maar wie zich inzet voor heil en bevrijding
in een

1
2

EATWOT: Ecumenical Association of Third World Theologians.
Cfr. b.v. J.B. Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft, Mainz, 1978, pp. 57-67.
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maatschappelijke context die getekend is door onrecht. Dit brengt een hele
verschuiving mee in de richting van de basis. Subject van de theologie wordt ook,
op een bevoorrechte wijze, de bewust geworden leek en de door het geloof bewogen
maatschappij-gerichte militant.
Deze verschuiving was merkbaar in de samenstelling van het colloquium. Voor
een groot deel waren het mensen uit de praktijk: een in haar vakbond geëngageerde
journaliste, tot volksopvoeder opgeleide leken die de schakel leggen tussen gelovige
bezinning en fabrieksarbeid, kleine mensen die voor hun rechten opkomen: een
taxi-chauffeur en een Ierse boerenknecht, vertegenwoordigers uit het kansarme milieu,
zoals die moeder van dertien kinderen die, in de steek gelaten door haar man, zich
nu actief inzet voor de emancipatie van de vrouw. Daarnaast waren er ook
beroepstheologen. Wie het meest te zeggen had, waren zij die theologisch en
maatschappelijk aan bewustmaking doen: Dorothee Sölle uit Hamburg met haar
weerbare inzet voor een radicale ontwapening, Ian Frazer uit Birmingham, de auteur
van een op minderheden gericht ontwerp van een ‘theologie voor Groot-Brittannië
in de jaren 80’3, Giulio Girardi uit Rome en Georges Casalis uit Parijs, die elk op
hun manier werken voor de bewustwording van de verdrukte klassen in Europa4.
Uit deze samenstelling sprak duidelijk de overtuiging dat een Europese
bevrijdingstheologie alleen dan van de grond zal komen, als ze in de eerste plaats
mensen groepeert die ‘drager’ kunnen zijn van bevrijding, omdat ze oog hebben
gekregen voor de onvrijheid en verdrukking die in de Europese maatschappij heersen.
Een dergelijke groep zal haar plaats moeten veroveren onder de zon, en daartoe ook
waarschijnlijk het ongenoegen moeten trotseren van het kerkelijk establishment, dat
immers niet gewoon is zich op het standpunt van de verdrukten te plaatsen of de
werkelijkheid met hun ogen te bekijken. Dat een daar verzamelde kern van Europese
bevrijdingstheologen dit wel heeft willen doen, blijkt uit de behandelde punten.
In verschillende groepen werden de volgende onderwerpen besproken: de aspiraties
van de zwaksten in de maatschappij (gehandicapten, kansarmen, prostituées,
homoseksuelen); de discriminatie van de vrouw in een door mannen gedomineerde
samenleving; de werkloosheid, die voornamelijk minder bedeelden, gastarbeiders
en kleurlingen (Liverpool) treft;

3
4

J. Frazer, A Theology for Britain in the 80's. Report on the Working Conference at Digby
Stuart College London, 9th-13th April, 19 pp.
J.B. Metz was uitgenodigd, maar wegens ziekte verhinderd.
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de bewapeningswedloop, die vooral de grootindustrie ten goede komt; de wurggreep
van een cultuur waarin gestandaardiseerde gedrags- en leefpatronen worden
opgedrongen door de topmanagers van de consumptiemaatschappij; de mechanismen
van verdrukking (en ideologische versluiering) eigen aan een economisch systeem
dat streeft naar concentratie van kapitaal in de handen van enkelen. Al deze dingen
hangen samen. Het was althans de bedoeling dat de deelnemers die samenhang
zouden ontdekken. Globaal genomen was de gevolgde methode die welke ook in de
Latijnsamerikaanse theologieën gebruikelijk is. Dragers van Gods belofte zijn zij
die maatschappelijk gezien heilloos zijn. Door hùn ogen, zegt de bijbel, moeten we
naar het heil leren uitkijken. Gods heil kan niet worden gerealiseerd als men zich
niet gemeenschappelijk te weer stelt tegen de mechanismen van onrecht. Slechts dan
kan er sprake zijn van een ‘collectief en solidair subject’ van de theologie, van een
gemeenschap die daadwerkelijk en niet slechts met woorden het volk van God is dat,
zelf bevrijd, bevrijding brengt. Deze methode gaat lijnrecht in tegen die van het
officiële christendom, dat bijna fataal geneigd is de christelijke solidariteit te
‘vergeestelijken’ en zo van haar revolutionaire kracht te beroven. Zowel bij
protestanten als bij katholieken ijvert de hiërarchie meestal voor de verkondiging
van een louter geestelijke boodschap, die neutraal - en dus vrijblijvend - boven de
klassentegenstellingen zweeft; als die geestelijke boodschap al niet verkocht is aan
de belangen van het grootkapitaal en de verdrukking die hiervan uitgaat5.

Solidariteit tussen noord en zuid
Vanuit en door het onderdrukte subject bedreven is theologie iets heel moois. De
vraag is echter welk procent van de Europese bevolking onder deze categorie valt,
nog afgezien van het feit of ze in staat zullen zijn alléén, zonder de steun van de
(gegoede) ‘middenklasse’, ooit iets revolutionairs tot stand te brengen. Als we de
cijfers bekijken, zien we de economisch kansarme groepen variëren van 10% in de
Duitse Bondsrepubliek (en iets hoger in de meeste landen van de EEG-kern) tot 30%
in Ierland, het ‘ontwikkelingsland’ van Europa. Talrijke zones van armoede zijn

5

Zie G. Girardi, Kristenen voor het socialisme, waarom? Kritak, Leuven, 1976, pp. 109-119.
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eveneens te vinden in Zuid-Italië, in Portugal, Spanje en Griekenland6. Die armen in
Europa hebben al een naam: de ‘Vierde Wereld’7.
Ten aanzien van deze Europese economisch misdeelde groep is het goed de in
Zuid-Amerika ontwikkelde dependencia-theorie bij wijze van bewustwording uit te
breiden tot het Europese continent. Volgens deze zienswijze wordt de toenemende
verarming van de Derde Wereld veroorzaakt door het winstbejag van een kleine
groep rijken aan de top van de samenleving (grootkapitaal, multinationals). De
uitbreiding naar Europa toe bestaat hierin dat we dit verschijnsel supra-nationaal
bekijken. Ginder en hier worden de lakens uitgedeeld door een numeriek kleine groep
rijken die het voor de verdediging van hun belangen heel makkelijk met elkaar kunnen
vinden. Er loopt als het ware een verbindingslijn tussen de managers van het
grootkapitaal in noord en zuid. Hun belangen zijn dezelfde. Ten alle prijze willen
zij bereiken dat het westerse kapitalistische industriemodel trans-nationaal door de
continenten heen wordt opgebouwd en ontwikkeld; hetgeen dan vooral in de Derde
Wereld, maar ook in onze Vierde Wereld, altijd gebeurt door de verdrukking van
kansarmen. Wat zij zoeken is: goedkope arbeidskrachten, waar ook ter wereld, en
grondstoffen die zij, het liefst in ontwikkelingslanden, goedkoop kunnen krijgen of
door onteigening binnenrijven.
Het trans-nationaal verbond van het kapitaal heeft een directe weerslag op de
hiervan afhankelijke arbeidersklasse van Europa, hoe verborgen deze samenhang op
het eerste gezicht ook is. De multinationals bepalen zelfstandig hun investeringsbeleid,
waar ook ter wereld. Zij beslissen, wààr hun produkten door ongeschoolde arbeiders
geleverd kunnen worden. Hun voorkeur voor lage-loon-landen ontregelt de markt
en veroorzaakt werkloosheid in Europa. Aangezien de loonkost in de
ontwikkelingslanden juist zo laag is omdat er geen sociale voorzieningen betaald
hoeven te worden, krijgen de managers van de multinationals een wapen in de hand
om in de EEG de sociale voorzieningen te doen verminderen, de vakbonden het
zwijgen op te leggen of tot spreekbuis te maken van hun belangen, onder de bedreiging
dat er anders nog minder werkgelegenheid komt in eigen streek.
Hoe ingewikkeld de feitelijke werking van al deze economische mechanismen
ook is, één ding wordt duidelijk: de overheersende macht van het

6
7

L. Hamilton - W. Just, The Evolution of Regional Disparities in the European Community An Ethical Perspective, in Ecumenical Research. Exchange, Rotterdam, juli 1981, n. 288.
Zie ook: De vierde wereld in België. Witboek, Brussel, 1981.
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grootkapitaal heeft - zo stelde het colloquium - op het ogenblik een ongehoorde fase
van trans-nationale, ‘imperialistische’ uitbreiding bereikt8. Dit economische
imperialisme heeft ook militaire en politieke implicaties: het zoekt steun bij
dictatoriale regimes die de democratische instellingen afremmen, en de
oorlogsindustrie die de stabiliteit van het regime moet waarborgen. De meest weerloze
slachtoffers van dit systeem zijn de economisch armsten, overal ter wereld: de
arbeidskrachten van de Derde Wereld (als ze al in het produktieproces opgenomen
worden, en niet nog verder in de verpaupering worden gestoten, doordat beslag gelegd
wordt op de gronden waarop ze vroeger konden werken) en de onderste klasse in
Europa die werkloos is of met werkloosheid wordt bedreigd.
Hoe kan er in deze situatie een ommekeer komen? Girardi is op dit punt heel
resoluut: tegenover het wereldimperialisme van het kapitaal en zijn bondgenoten is
er maar één afdoend antwoord: ‘een nieuwe strategie van weerstand, een nieuwe
internationale en zelfs multinationale van het proletariaat’9. Zowel in het noordelijk
als in het zuidelijk halfrond moet er, zoals de economisch machtigen met elkaar in
verbinding staan, onderaan een broederlijke solidariteit van weerbaarheid ontstaan,
om een (nog ongeziene) rechtvaardige orde van arbeid en broederlijkheid tot stand
te brengen. Geïsoleerd vermogen onderdrukte enkelingen niets, maar àls ze zich, op
transnationaal vlak, organiseren tot pressiegroepen van protest, gaan ze een ‘macht’
betekenen waaraan niet kan worden voorbijgezien. In dit opzicht werd bv. uit de
Britse hoek ervoor gepleit, de bestaande Europese vakbonden niet los te laten10,
hoezeer ze ook vaak bureaucratische instanties zijn geworden en in het kielzog varen
van de consumptiemaatschappij. De meest weerbare elementen uit de vakbonden
moeten gevoelig worden gemaakt voor een wereldsolidariteit met de armsten. Dit
overstijgen van de eigen besloten horizon kan de sociale actie op het Europese front
alleen maar ten goede komen: juist dààr vraagt men dringend naar vakverenigingen
die, sensibel voor de prioritaire noden van het volk, zich voor de meest misdeelden
inzetten.

8
9
10

Zie de besluiten van de eerste wereldbijeenkomst van de Kristenen voor het Socialisme te
Québec (6 tot 13 april 1976), besproken in G. Girardi, O.c., pp. 187-191.
Ibidem, p. 190.
Zie J. Frazer, art. cit., p. 17.
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Bevrijding uit de ideologie van de consumptie-maatschappij
Vooral nu Europa geplaagd wordt door recessie en werkloosheid, kan dit
dependentie-model, met zijn sterke klassentegenstelling, ook hier goede diensten
bewijzen. Maar in datzelfde Europa leeft ook een brede laag van (vooralsnog)
bemiddelde arbeiders en bedienden, die ofwel de recessie niet voor waar houden,
ofwel zo door het algehele klimaat van de kapitalistische consumptiemaatschappij
in slaap zijn gewiegd, dat ze nauwelijks nog in staat zijn om hiertegen op diepgaande
wijze in protest te komen11. In Woudschoten vestigde vooral de Zweedse theoloog
Per Frostin de aandacht op deze moeilijkheid12. Zijn opmerkingen gelden voor de
Zweedse samenleving met haar hoogontwikkeld welfare-systeem, maar zijn ook
typerend voor de meeste landen van West-Europa. Pogingen om de armsten
(kansarmen, werklozen) te mobiliseren komen moeilijk van de grond, omdat ze
weinig steun vinden bij de ‘middenlaag’: middenstanders, geschoolde arbeiders en
bedienden. Deze groep geniet van de welvaart van de consumptiemaatschappij.
Hoezeer zij ook t.a.v. van de Derde Wereld, met de lippen het wereldkapitalisme als
factor van onderdrukking veroordelen, cultureel staan zij aan de kant van het
kapitalistische vooruitgangsgeloof. Voor het behoud en de groei van het comfort dat
hun door de gestage technologische vooruitgang in de schoot wordt geworpen, zijn
ze bereid de schaduwzijden daarvan erbij te nemen: stress, ontmenselijking van de
arbeidsomstandigheden, verzakelijking van het hele leefklimaat, afstomping van de
menselijke gevoelens in de familiekring en het sociale verkeer13. Als ze al niet politiek
en electoraal compromissen sluiten met het kapitaal, doen ze dit toch door de praktijk
van hun leven. Door het welfare-systeem opgetild tot comfortabele consumenten,
worden deze mensen al even ongevoelig als de ‘kapitalist’ voor de maatschappelijk
armsten die tussen de mazen van de vooruitgang vallen.
Enkele jaren terug heeft de theoloog Jürgen Moltmann de idee gelanceerd om een
bevrijdingstheologie te ontwerpen voor de verdrukkers. De heersende klasse, die
door het eenzijdig najagen van winstbejag verantwoorde-

11
12
13

Verderop zullen wij moeten ontwikkelen dat er wel terdege protest is, maar niet direct in
termen van klassenstrijd.
P. Frostin, Towards a Swedish Theology of Liberation. Report to the Symposion: The Future
of Europe, A Challenge to Theology, dec. 1981, 14 pp.
Deze compromis-houding wordt zeer indringend beschreven door J. Habermas, Technik und
Wissenschaft als Ideologie, Suhrkamp, Frankfurt, 1969, pp. 73-92.
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lijk is voor de duivelscirkel van armoede en onderdrukking14, moet door een
bekeringsproces van binnen uit ertoe gebracht worden om op eigen profijt gerichte,
onderdrukkende belangen op te geven. Zo kunnen zij zich bevrijden van de neurosen
en verborgen kwetsuren waaronder ze lijden. Zij maken zich immers slaaf van de
uitwassen van hun profijt-systeem, het onderdrukkingssysteem keert zich tegen de
onderdrukker zelf, hoezeer hij ook deze gedachte uit zijn bewustzijn wil bannen.
Passen wij deze gedachte van Moltmann toe op de consumerende ‘arbeider’ in het
laat-kapitalistische systeem, dan moet ook hij zich bevrijden uit zijn alliantie met de
kapitalistisch gestuurde consumptie-maatschappij. Deze bevrijding slaat dan in de
eerste plaats op de bewustwording van de innerlijke malaise waarin hij geraakt door
zijn idolatrie van ongebreidelde groei en menselijk verarmend comfort. Dat bewustzijn
is een eerste stap op de weg van de bevrijding. Daarbij moet wel gezegd worden dat
deze stap eerst en vooral een bevrijding betekent voor hemzelf, zonder dat deze ipso
facto hoeft uit te monden in een solidariteit met de onderdrukten in de Derde en
Vierde Wereld. Dit laatste aspect sparen we op voor een eigen bespreking.
Maar laten we eerst onze aandacht richten op de eerste fase: de zelfbevrijding als
een strijd tegen de uitwassen van het kapitalistische systeem en de consumptiedwang.
De meeste van de bevrijdingsbewegingen in Europa en Noord-Amerika kunnen onder
deze rubriek worden gerangschikt. Dit wijst op hun situatie-gebondenheid. We
sommen er enkele van op en beschrijven ze zo dat tevens hun ‘symboolwaarde’
duidelijk wordt.
1. Zich afzettend tegen de oververzadiging, kiezen mensen voor een meer
eenvoudige, soms ambachtelijke wijze van leven in een directer contact met de
natuur. Zij willen zich bevrijden uit de verknechting van de
consumptiemaatschappij en haar idolen. Zij kiezen voor een ‘conviviale’
levensstijl, willen weer menselijk gevoelig en aanspreekbaar worden. Zij willen
‘anders gaan leven’.
2. Ook het actieprogramma van de ecologen moet in de lijn van bevrijding (en
bekering) worden gezien. Zij zullen bv. protesteren tegen urbanisatie en
wegenaanleg die aan de reële nood van mensen in de samenleving voorbijgaat.
Hun aanklacht tegen verkwistend energieverbruik is een symboolhandeling
voor een inzet tot sanering van een beschaving die zichzelf laat verknechten
door haar eigen technologie15.

14
15

Vgl. J. Moltmann, De gekruisigde God, Ambo, Bilthoven, 1973, pp. 306-307.
Vgl. H. Jans, Ecologische en christelijke visie op natuur (en leefmilieu) in Streven, juni 1980,
pp. 828-844.
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3. Hiermee verwant is de vredesbeweging. Zij spreekt niet alleen de angst en
afschuw uit voor de wereldwijde verwoesting die uit een kernoorlog moet
volgen, maar stelt ook ‘symbolisch’ een beschaving ter discussie die haar
technologische ontwikkeling aanwendt voor haar zelfvernietiging. De welvaart
wordt voor haar te duur betaald, als ze in stand gehouden moet worden ten koste
van een groeiende oorlogsneurose bij de welgestelden.
4. Ook het feminisme kan zijn eigen plaats krijgen in een bevrijdingstheologie
voor Europa en Noord-Amerika. Het kan moeilijk een toeval heten dat vrouwen
de dominerende positie van de man begonnen aan te klagen op het ogenblik dat
zij in een arbeidsproces binnentraden dat beheerst wordt door zakelijke
efficiëntie, in een maatschappij die zich door technologie heeft verhard. De
feministische beweging wordt dan het ‘symbool’ voor een radicale bevrijding
tot gevoeligheid en respect, waarden die nu worden doodgedrukt.
Hiermee zijn enkele agendapunten voor een bevrijdingstheologie voor Europa
aangegeven: ontwaken uit gevoelloosheid en apathie waartoe de verzakelijking van
werk- en leefmilieu noodzakelijk leidt; aandacht voor een eenvoudige, kwalitatief
meer bevredigende stijl van leven; breken met de gestandaardiseerde gedrags- en
organisatiepatronen die geen aandacht hebben voor de eigen persoon, noch voor
solidariteit en meevoelen. Hier zou een opsomming passen van de groeperingen en
organisaties die zich, elk op hun manier, inzetten voor een grotere eerbied voor 's
mensen eigenheid en waardigheid tegen de druk van de technische beschaving in:
groeperingen die opkomen voor een menselijk benaderen van gehandicapten en
ontheemden, centra voor alternatieve opvoeding, arbeidsverenigingen die aandringen
op kleinschaligheid van ondernemingen en menswaardiger werkomstandigheden,
organisaties die het opnemen tegen de discriminatie van homoseksuelen, kleurlingen,
gastarbeiders enz.

Inzicht in de samenhang
Velen geven het beste van hun krachten om, elk in hun eigen vorm van
maatschappij-kritisch handelen, het leefklimaat van de Europese samenleving te
verbeteren en gezond te maken. Maar dat dokteren aan het bestaande systeem houdt
toch altijd nog het gevaar van navelkijkerij in: elke groep tracht, volgens zijn eigen
aandachtsgebied (feminisme, ecologie, protest tegen bewapeningswedloop) aan een
vernieuwde samenleving te bouwen. Maar komt het ook tot een bewustwording van
solidariteit, onder elkaar, en met de armsten van de Derde en Vierde Wereld? Dit is
een
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cruciale vraag en de theologen uit de Derde Wereld kijken gespannen uit naar het
antwoord. Want waar die bewustwording ontbreekt, wordt het woord
bevrijdingstheologie in de Europese context ten onrechte gebruikt. En die usurpatie
moet, volgens hen, tot elke prijs worden vermeden.
Een voorval uit de vergadering van Woudschoten kan dit verduidelijken. De
Europese feministen, wier woordvoersters vooral uit Nederland kwamen, werden
door de delegatie van de Derde Wereld terechtgewezen, omdat zij zo exclusief
aandacht vroegen voor de seksistische onderdrukking, dat alle andere vormen van
onderdrukking waar ook ter wereld hierbij in het niet schenen te verzinken. Haar
werd gevraagd, methodisch te leren denken en voelen in termen van solidariteit en
correspondentie: wie zich zo intens mogelijk van zijn eigen situatie van onderdrukking
én van zijn eigen weerbaarheid bewust wordt, moet ook gevoelig worden voor de
overeenkomst (correspondentie) met de situatie van andere bevolkingsgroepen en
komt tot echte gevoelens en overtuigingen van verbondenheid. Deze methode om
zich in te leven in de ‘overeenkomsten’ kende maar een beperkt succes. De Ierse
feministe, met dertien kinderen door haar man verlaten en ook economisch zwak,
kon gemakkelijk sym-pathie (medevoelen) opbrengen voor, zich zelfs identificeren
met de zwarte minderheden uit de krottenwijk van Liverpool. Voor anderen echter,
uit meer gegoede milieus, leidde het nagaan van de ‘correspondentie’ minder
makkelijk tot een identificatie, en veelal beperkte die zich dan nog tot idee en
woorden.
Toch is dit zoeken naar een ‘correspondentie’ zinvol. Het draagt ertoe bij dat
onderling verschillende en geïsoleerde groepen ideologisch één klassebewustzijn
ontwikkelen. Mensen uit de vredesbeweging gaan beseffen dat ze voor dezelfde zaak
vechten als de raciale minderheden: ze zien het verband tussen de
bewapeningswedloop en de door de economie gebruikte tactiek om minderheden
eronder te houden. Ecologen en feministen begrijpen dat hun verzet tegen de
industriële plannenmakers en fallocraten hand in hand gaat met de strijd die de
verpauperde bevolking van de Derde (en Vierde) Wereld voert tegen de bestaande
economische wereldorde. In dit opzicht heeft Giulio Girardi gelijk, als hij zegt dat
de verharding van het klassebewustzijn en de klassenstrijd de enige weg is om tot
een wereldwijde revolutionare praxis te komen16. Het inzicht in de samenhang tussen
de verschillende vormen van onderdrukking en ontmenselijking is

16

G. Girardi, O.c. p. 125.
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inderdaad in staat om aan de verschillende actiegroepen, wat ook hun object mag
zijn, een elan en een radicalisme te geven die ze op zichzelf beschouwd niet kunnen
opbrengen. De afbraak van onderdrukkingsmechanismen op één gebied draagt bij
tot de afbraak van onderdrukking op een ander.
Toch rijst hier de vraag, en daar is het ons om te doen, of dit radicalisme niet
veroordeeld is om halverwege te blijven staan, als er niet een bijkomende voorwaarde
vervuld wordt. Bundeling van krachten enkel en alleen tegen een ‘gemeenschappelijke
vijand’ houdt op de duur geen stand. Er is een positieve saamhorigheid nodig, en die
is er alleen als men re e niet slechts in zijn visies aan dezelfde kant staat. Een
ideologische overeenkomst ontwikkelen betekent nog niet meteen dat men ook
daadwerkelijk solidair is met de verdrukten in de wereld.
In een Europese bevrijdingstheologie ligt het gevaar op de loer dat men blijft
steken in een alleen maar gedroomde vereenzelviging met de armsten, zonder dat
men, om met J.B. Metz te spreken, ertoe komt, zelf ‘een slecht geweten te hebben’17
omdat men beseft, door de verslaving aan het comfort in werkelijkheid aan de kant
van de rijken te staan. Dit slechte geweten moet een rem zetten, niet op de
gemeenschappelijke actie - het kan deze alleen maar radicaliseren - maar op de al te
goedkope euforie van solidariteit waaraan Europese bevrijdingstheologen soms
toegeven wanneer zij tegen een of andere uitwas van hun beschaving in 't geweer
komen. Het besef dat de westerse welvaart goeddeels tot stand is gekomen op de rug
van anderen, moet steeds dit soort euforie doorbreken en uiteindelijk leiden tot een
bekeringsproces waarmee elke Europese bevrijdingsactie gepaard moet gaan. Deze
bekering bestaat hierin dat men zich schaamt over zijn voorrechten en ze daarom op
de duur ook opgeeft. Dit is de uiteindelijke les van dit contact met de
bevrijdingsgroepen uit de Derde en Vierde Wereld. Draagt deze les geen vruchten,
dan komt men als Europees bevrijdingstheoloog vals over, en snijdt men zich af van
de omwentelende kracht die het voorrecht is van wat in dit colloquium de
‘multinationale weerbaarheid van de armsten’ werd genoemd.

Radicaal christelijk socialisme
De termen ‘klassebewustzijn’, ‘klassenstrijd’, ‘het einde van de privileges’ wijzen
duidelijk op het ideaal van een socialistische maatschappij. De

17

J.B. Metz, Jenseits bürgerlicher Religion, Kaiser, Grünewald, München-Mainz, 1980.
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deelnemers van het colloquium in Woudschoten opteerden dan ook volmondig voor
zulk een maatschappij. Het ideaal waarvan zij dromen, is een maatschappij die vrij
is geworden van verdrukking, waarin de sociaal-economische structuren van die aard
zijn dat zij het kapitaal niet in de handen van enkelen concentreren (Westers model),
maar evenmin uitlopen op een staatskapitalisme dat aan de inspraak van de burgers
ontsnapt (Oosteuropees model). Wil men weten waar van dit ideaal concreet werk
wordt gemaakt, dan moet men, volgens de deelnemers, gaan zien naar de
actieprogramma's van het Eurocommunisme en die van de Derde Wereld zelf. Toch
moet hier niet zozeer de term socialisme, als die van een radicaal christelijk socialisme
worden verklaard. Dorothee Sölle is hiervoor de beste woordvoerster. Voor haar
moet de term ‘radicaal’ worden onderstreept, omdat het hier gaat om een socialistische
broederlijkheid die er op wereldschaal nog niet is en die ook in de Oostbloklanden
in haar radicaliteit wordt tegengehouden. Het socialistische ideaal van de
‘broederschap van allen’ is iets waarin men gelooft en waarop men zijn hoop en
verwachtingen stelt, als inlossing van de idealen ‘van de doden, die vóór ons geleefd
hebben, wier dromen wij verraden hebben, de dromen van 1789 en die van 1917’18.
Daarom is het belangrijk dat men wat de radicale inhoud van deze (slechts sporadisch
verwezenlijkte) droom is: solidariteit, gelijkheid, afstand van financiële en
maatschappelijke privileges, mondigheid ook voor de geringsten, een op mensenmaat
gesneden organisatie van werk, woning en gezondheidszorg, opvoeding tot samen
weerbaar-zijn in het lijden, rechtvaardige verdeling van de goederen die de voldoening
van de primaire levensbehoeften waarborgen enz.19. Maar minstens even belangrijk,
aldus Sölle, is het inzicht dat de verwerkelijking van deze radicale droom voor de
hele aarde steeds weer strijd zal vergen; en de zekerheid dat wie zich hiervoor blijft
inzetten tegen alle tegenstand in - en die komt onvermijdelijk - zal bevroeden wat
broederlijkheid onder de mensen is20. Hiermee wordt de hand gereikt aan het radicaal
christelijk aspect van bevrijding. Christendom moet vooral gezien worden als een
praktijk van leven, eerder dan als het voor waar houden van een doctrine. Christen
is wie God en Christus tot leven laat komen door een praxis van wereldvernieuwing
die hem de ogen geopend houdt voor het maatschappelijk onrecht: ‘God bestaat niet
in een cultuur van ongerechtigheid; hij bestaat
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19
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D. Sölle, Politisches Nachtgebet, Stuttgart-Mainz, 1969, p. 123.
D. Sölle, Lijden, Oekumene, Baarn, 1973, pp. 42-46.
D. Sölle, Sympathie. Theologisch-politische Traktate, Kreuz-Verslag, Stuttgart, 1979, p. 79.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

598
niet voor ons, zolang wij een deel zijn van deze cultuur’21. Een dergelijk
aan-het-woord-laten-komen van God door een praxis van liefde tegen de verdrukkende
machten van de wereld in (1 Joh 2, 13-14) sluit dan uitdrukkelijk aan bij de
pre-constantijnse kerksituatie, waarin het christendom nog geen staatsgodsdienst
was, en bijgevolg nog niet geneigd de belangen van de gevestigde orde te dienen.
Als we op de oergeschiedenis van het christendom terugblikken, zien we het
piëteitsvol gedenken van Jezus Christus (memoria Christi) steeds ook een subversief,
revolutionair karakter heeft gehad. De belijdenis van de ‘dood des Heren, totdat hij
komt’ hield de afwijzing in van elk kerkelijk en staatspolitiek machtsdenken. Juist
doordat de bevrijdingstheologieën opnieuw dit subversief karakter van het christendom
hebben ontdekt, slagen zij er ook in het volk voor een vernieuwende praxis van liefde
en bevrijding te mobiliseren. Waar het christendom, zoals nu bv. in Latijns-Amerika,
zich radicaal aan de zijde van de armen schaart, vermag het vanuit zijn traditie
levenskrachten los te slaan die als zodanig noch door de burgerlijke religie noch door
de seculiere vervangvormen ervan op even radicale wijze gewekt kunnen worden.
Deze levenskrachten zijn dan én diep religieus én diep menselijk, omdat ze zich
voeden aan de (goddelijke) al-gevoeligheid die niet duldt dat iemand aan verdrukking
wordt prijsgegeven. Bij radicale christenen met een radicale sociale inzet treffen we
inderdaad levenshoudingen aan die ieder ander hen terecht benijdt: weerbaarheid,
kracht, levensechte sym-pathie als vrucht van solidariteit in lijden en strijd, jubelende
beaming van het leven die even diep is als de pijn die men samen heeft doorstaan,
gevoeligheid én onbuigzaamheid tevens tegenover sociaal onrecht, omdat men weet
en ervaart dat de onderdrukking van de armsten niet het laatste woord heeft. Naar
het einde van het colloquium stelde een afgevaardigde van de Zuidamerikaanse
bevrijdingstheologen, Pablo Richard, de vraag waarom het in Europa en in de
Europese milieus van bevrijdingstheologie zo moeilijk was geworden spontaan over
God te spreken. Oppervlakkig gezien luidt het antwoord: omdat men ginds, in de
Latijnsamerikaanse landen nog over een vanzelfsprekende religieuze cultuur beschikt,
terwijl wij in West-Europa in een uitgesproken geseculariseerde wereld leven.
Wellicht moeten we toch dieper graven. In de Europese landen zal het, bij alle ernst
van inzet en analyse, moeilijk blijven om ongedwongen over God te spreken in de
context van maatschappelijke bevrijding, zolang men zich niet ten gronde toe solidair
heeft gemaakt met de armsten wier God Hij is.

21

Ibidem, p. 122.
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Het Brandt-rapport en de gemeenschappelijke belangen van Noord
en Zuid
Rob Embrechts
Op 22 en 23 oktober 1981 had in Cancun (Mexico) een topoverleg van 22
regeringsleiders plaats om een doorbraak te bewerkstelligen in de impasse
waarin de Noord-Zuid-problematiek zich nu reeds ettelijke jaren bevindt. Dat
topoverleg werd georganiseerd als gevolg van de aanbeveling die daartoe werd
geformuleerd in het zgn. Brandt-rapport dat begin 1980 onder de titel A
Programme for Survival werd gepubliceerd1. In dit artikel schetsen wij eerst de
ontstaansgeschiedenis en de hoofdlijnen van het Brandt-rapport. Vervolgens
zullen we het hoofdthema van het rapport, nl. de gemeenschappelijke belangen
van Noord en Zuid, kritisch bespreken. We eindigen met een kort verslag van
het topoverleg in Cancun en enkele slotbeschouwingen omtrent het huidige
structurele immobilisme in de relaties tussen Noord en Zuid2.

Ontstaansgeschiedenis
Het is bekend dat de Noord-Zuid-dialoog sinds het midden van de jaren zeventig erg
moeizaam en zonder wezenlijke resultaten verloopt. Dat werd o.m. geïllustreerd door
het gebrek aan resultaten op de Conferentie over internationale economische
samenwerking (december 1975 - juni 1977), waar 8 industrielanden en 19
ontwikkelingslanden met elkaar onderhandelden, en UNCTAD V (mei 1979, Manila),
waar alle landen van de Verenigde Naties over de ontwikkelingsproblemen van de
Derde Wereld confereerden. Telkens weer dringen de ontwikkelingslanden (OL)
(verenigd in

1

2

W. Brandt e.a., North-South: A Programme for Survival. The Report of the Independent
Commission on International Development Issues, Pan Books, London, 1980. Ned. vert.:
Het Brandt-rapport: een overlevingsprogramma, Staatsuitgeverij, 's Gravenhage, 1980.
Dit artikel verschijnt later in een ietwat uitgebreider vorm in een speciale beperkte publikatie
n.a.v. het emeritaat van Prof. Dr. A. Taymans, Ufsia, Antwerpen.
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de zgn. ‘groep der 77’, die nu reeds meer dan 110 OL omvat) aan op globale
besprekingen, waarbij alle internationale economische problemen van de OL binnen
het raam van de Verenigde Naties (bij voorkeur in UNCTAD) aan bod zouden kunnen
komen. De belangrijkste industrielanden (IL) echter vinden dat de specifieke
deelproblemen apart onderzocht dienen te worden in de bestaande daartoe
gespecialiseerde internationale organisaties zoals het IMF, de Wereldbank en het
GATT, waarin zij een dominerende positie bekleden3.
Om de Noord-Zuid-dialoog te activeren, suggereerde de toenmalige Nederlandse
premier Den Uyl in 1976 dat een onafhankelijke commissie een rapport zou opstellen,
dat als katalysator zou kunnen werken. Overleg met de voorzitter van de Wereldbank,
R. Mc Namara, leidde tot een gezamenlijk initiatief in januari 1977, en in december
1977 werd een dergelijke commissie gevormd. Ze bestond vooral uit oudere politici
of ex-politici uit Noord en Zuid, van zowel progressieve als conservatieve strekking:
8 uit IL en 10 uit OL4. Het secretariaat was gevestigd in Genève, maar de in totaal
10 vergaderingen van de commissie hadden op diverse plaatsen in en buiten Europa
plaats. De werkzaamheden werden in december 1979 afgerond en in februari 1980
kon Brandt het rapport aanbieden aan K. Waldheim, secretaris-generaal van de VN.
Zowel wat de totstandkoming als wat het resultaat betreft, valt het Brandt-rapport
op door zijn gelijkenis met het zgn. Pearson-rapport, dat in 1969 werd gepubliceerd
onder de titel Partners in Development5. Ook dat kwam tot stand in opdracht van R.
Mc Namara, toen reeds voorzitter van de Wereldbank. En net als het Pearson-rapport
dreigt het Brandt-rapport door de belangrijkste industrielanden genegeerd te worden.

Hoofdlijnen
De bedoeling van de Brandt-commissie was, over de vele aspecten van de
Noord-Zuid-problematiek een politiek compromis uit te tekenen waar-

3
4

5

H. Bos, Wat gebeurt er met het Brandt-rapport? in Internationale Spectator, september 1980,
pp. 493-497.
Voor oudere of oud-politici blijkt het makkelijker om moedige woorden over allerlei
hervormingen in de mond te nemen of op papier te zetten. Voor een groot deel zijn zij zelf
immers toch niet meer in staat - en dus verantwoordelijk - om die hervormingen door te
voeren.
L. Pearson, Partners in Development. Report of the Commission on International
Development, Praeger Publ., London, 1969.
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rond alle leden zich zouden kunnen verenigen. De commissie heeft haar doelstelling
gerealiseerd, en het rapport is aldus de uitkomst vvan een simulatie van een
internationale onderhandeling over bijna alle Noord-Zuid-problemen. De auteurs
hebben, met succes, getracht een voor het grote publiek vlot leesbare tekst te
produceren. Bronverwijzingen, grafieken en tabellen zijn daarbij bewust achterwege
gelaten. Het rapport wil immers geen wetenschappelijke studie zijn, maar een
document dat de publieke opinie en de politici kan sensibiliseren en oriënteren bij
hun denken en doen i.v.m. de verhoudingen tussen IL en OL.
De inhoudstafel weerspiegelt het feit dat vrijwel alle gebieden van het
Noord-Zuid-vraagstuk aan bod komen: honger en voedsel, bevolkingsgroei,
ontwapening, grondstoffenhandel, energie, industrialisatie en wereldhandel,
transnationale ondernemingen, overdracht van technologie, de internationale monetaire
orde, de ontwikkelingsfinanciering enz. Binnen het bestek van dit artikel is het niet
mogelijk noch nuttig, de concrete inhoud samen te vatten van de diverse hoofdstukken
die aan deze verschillende onderwerpen gewijd zijn. Voor zulk een samenvatting
kunnen we verwijzen naar een artikel van Wionczek in Third World Quarterly6.
Vermeldenswaard is het feit dat met betrekking tot de internationale instellingen
de commissie een pleidooi houdt voor de instandhouding van de Verenigde Naties,
zij het dan in een iets aangepaste vorm. Specifiek wordt ondermeer voorgesteld een
Wereldontwikkelingsfonds (World Development Fund) op te richten om de huidige
gebrekkige ontwikkelingsfinanciering te verbeteren. Het eigenlijke rapport wordt
voorafgegaan door een omstandige inleiding van de voorzitter, Willy Brandt, waarin
deze zijn visie geeft op de ontwikkelingsproblematiek en de volgens hem belangrijke
accenten legt. Het rapport eindigt met een uiteenzetting van het door de commissie
voorgestelde prioriteitenprogramma waarbinnen vooral het noodprogramma voor de
periode 1980-1985 scherp omlijnd is.
Dat noodprogramma heeft betrekking op de volgende vier punten:
- een massale overdracht van geldmiddelen naar de OL
- de organisatie van een internationaal energiebeleid
- de realisatie van een wereldvoedselbeleid
- hervorming van de internationale economische instellingen.

6

M. Wionczek, The Brandt Report, in Third World Quaterly, januari 1981, pp. 104-118.
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De rode draad in het Brandt-rapport is het thema van de fundamenteel
gemeenschappelijke belangen van alle landen. Dit betekent dat veranderingen in de
relaties tussen landen niet noodzakelijk een zgn. ‘zero sum game’ zijn waarbij wat
het ene land wint noodzakelijkerwijze door een ander land verloren moet worden:
sommige veranderingen kunnen tegelijkertijd voor alle landen voordelen meebrengen.
Vooral de belangengemeenschap tussen Noord en Zuid wordt benadrukt, maar de
Brandt-commissie tracht ook het gezamenlijk belang aan te tonen van
ideologischpolitiek anders georiënteerde landen binnen het Noorden en het Zuiden.
De commissie stelt dat het dringend noodzakelijk is die gemeenschappelijke belangen
eerder dan de traditionele tegenstellingen in het oog te houden. Die tegenstellingen
leiden de mensheid immers recht naar de ondergang. Het nastreven van de
gemeenschappelijke belangen via een internationaal gecoördineerd beleid is de enige
manier om de mensheid van de ondergang te redden. Vandaar de titel: een
overlevingsprogramma.

Gemeenschappelijk overlevingsbelang
Wij geloven dat de Brandt-commissie het thema van de belangengemeenschap terecht
centraal heeft geplaatst. Een eerste moeilijkheid daarbij zit echter in het verschillend
tijdsperspectief dat aan dit concept kleeft ten aanzien van IL en OL. Voor de IL bezit
het gemeenschappelijk belang, in de zin van het veilig stellen van de eigen
overlevingskansen, een lange-termijn-karakter. De ellendige toestand in vele OL
leidt daar weliswaar reeds tot grote spanningen, maar op korte en middellange termijn
is het vermoedelijk mogelijk de conflicten die daaruit voortvloeien te beperken.
Indien de toestand voor vele bevolkingsgroepen niet verbetert, dreigen er op laange
termijn sociaal-economische omwentelingen die het rechtmatig belang van de huidige
IL effectief in het gedrang kunnen brengen. Ontwikkelingssamenwerking en -hulp
is in dat licht dan ook een soort verzekeringspremie voor de eigen komende generaties.
Het lange-termijn-karakter van het eigenbelang van de IL heeft in elk geval tot
gevolg dat Derde Wereld-problemen voor de IL niet echt zeer dringend zijn. Voor
vele OL echter, vooral dan voor de armste onder hen, is de armoedebestrijding op
zeer korte termijn letterlijk een kwestie van leven of dood. En dit is des te meer waar
naarmate men oog wil hebben voor de individuele mens zoals die in vele
ontwikkelingslanden met luttele middelen probeert te overleven.
Het gemeenschappelijk overlevingsbelang van IL en OL blijkt aldus, omwille van
het verschillende tijdsperspectief, voor IL en OL lang niet even
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belangrijk en urgent te zijn. Overigens menen sommigen - zoals o.m. Prof. Van Dam
- dat het lange-termijn-gevaar vanwege agressieve arme OL uitermate gering is: ‘wie
straatarm is mist de kracht om te slaan’7. Alhoewel de slagkracht van hopelozen vooral als ze steeds talrijker worden - niet mag worden onderschat (vooral niet in
het licht van de kwetsbaarheid van onze industriële en andere structuren voor
terroristische sabotage-acties), heeft het argument enige waarde.

Gemeenschappelijk economisch belang
Het argument van het eigenbelang op lange termijn volstaat niet om de IL te bewegen
tot een actiever ontwikkelingsbeleid. De Brandt-commissie heeft dit overigens wel
aangevoeld en daarom ook zeer sterk een andere, meer directe vorm van eigenbelang
van de IL beklemtoond, nl. de mogelijkheid tot vergroting van de export naar de OL.
Indien de IL, o.m. via een massale overdracht van geldmiddelen, de koopkracht van
de OL zouden vergroten, zullen de OL dat geld grotendeels aanwenden voor het
aankopen van industriegoederen uit de IL. Dankzij die ingevoerde industrieprodukten
(vooral uitrustingsgoederen) kunnen de OL hun ontwikkeling stimuleren, en in de
IL leidt de vergrote export tot daling van de werkloosheid en vermindering van de
onderbezetting van het bestaande machinepark.
Dit laatste betekent dat hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking voor de IL
in feite uitermate weinig kosten. Een aanzienlijk deel van de bestaande
produktiecapaciteit in de IL wordt tengevolge van de wereldrecessie niet gebruikt;
een stijging van de produktie vergt hier dus geen extra investeringen. Wel moeten
er grondstoffen worden aangekocht en mankracht ingezet. Maar het inzetten van
arbeidskrachten brengt slechts een erg geringe effectieve kost mee: werkloosheidsen andere vergoedingen vallen weg wanneer werklozen dank zij de gestegen export
opnieuw aan de slag kunnen. Dat de aldus behouden of herwonnen tewerkstelling
voor velen een behoud van beroepsbekwaamheid en een groter gevoel van rechtmatige
eigenwaarde tot gevolg heeft, is voldoende bekend.
In de hier geschetste redenering kan de koopkrachtinjectie in de OL gebeuren via
een massale overdracht van geldmiddelen. De wenselijkheid daarvan wordt meestal
onderlijnd door te verwijzen naar de gunstige

7

F. van Dam, Waarom eigenlijk? in Economisch Statistische Berichten, 21.10.1981, p. 1.023.
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weerslag van het Amerikaanse Marshall-plan op de wederopbouw van de
Westeuropese economie na Wereldoorlog II. Daarbij verliest men echter uit het oog
dat het in de OL niet zozeer gaat om wederopbouw maar om opbouw8. Door de sinds
het midden van de jaren zeventig structureel vertraagde economische activiteit is de
westerse bereidheid tot het verstrekken van ontwikkelingshulp niet toe- maar
afgenomen. Zeker met Reagan en Thatcher kan er in deze trend geen kentering
worden verwacht, hoezeer de kleine progressieve industrielanden als Denemarken,
Nederland, Noorwegen en Zweden daar ook op aandringen. Er bestaat echter een
tweede mogelijkheid om de vraagcapaciteit van de OL naar onze produkten te
vergroten, nl. door hen eerst toe te laten meer van hun produkten op onze markten
te verkopen, m.a.w. het bekende ‘trade not aid’. Daarom stelt de Brandt-commissie
ook voor dat wij als IL onze markten moeten openstellen voor de produkten uit de
Derde Wereld, ook als het industrieprodukten betreft.
Geleidelijk aan wordt het nu echter moeilijker om het gemeenschappelijke
economisch belang tussen OL en IL te onderkennen. De OL die in toenemende mate
afgewerkte produkten produceren en exporteren (het betreft tot nu toe vooral de zgn.
‘Nieuwe Industrielanden’, o.a. Zuid-Korea, Taiwan, Brazilië en Mexico), beginnen
een economische structuur te vertonen die veeleer concurrerend dan aanvullend is
met die van de IL. Zij zijn onze concurrenten geworden, niet enkel op hùn eigen
binnenlandse markt maar ook op ónze binnenlandse markt en onze traditionele
buitenlandse markten. De enige mogelijkheid voor de IL om hun voorsprong te
behouden, lijkt een doorgedreven industriële herstructurering te zijn, gestoeld op
intensieve Research en Development, en dit in de richting van zeer hoogwaardige
kennisintensieve produkten. Het nieuwe industriebeleid van de meeste IL wordt thans
in deze zin georiënteerd.
Bij deze ontwikkeling kunnen twee belangrijke opmerkingen worden gemaakt.
De eerste heeft betrekking op de belangentegenstelling tussen IL en OL, de tweede
betreft de onzekerheid omtrent de gunstige resultaten van het nieuwe westerse
industriebeleid. De belangentegenstelling tussen de traditionele en de nieuwe
industrielanden is voor een zeer groot deel meer schijn dan werkelijkheid. Vooreerst
gaat het om concurrentie tussen fundamenteel ‘gelijkgezinden’, d.w.z. van economieën
die georganiseerd

8

Zie b.v. A. van Niekerk, Het Brandt-rapport is vlees noch vis, in Economisch Statistische
Berichten, 27.5.1981, p. 517.
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zijn op basis van het principe van de vrije markteconomie; om die reden zijn de
fundamentele belangen van de traditionele IL en de Nieuwe IL (NIL) convergerend
en liggen de tegenstellingen op het vlak van de zakelijke mededinging binnen dezelfde
aanvaarde structuren. Een tweede reden waarom de belangentegenstelling voor een
groot deel slechts oppervlakkig is, ligt in de internationalisatie van het bedrijfsleven,
niet uitsluitend maar wel hoofdzakelijk onder de vorm van de multinationale
ondernemingen. De industriegoederen die door de NIL en andere OL geëxporteerd
worden, zijn voor een groot deel afkomstig van multinationale ondernemingen die
in deze landen gevestigd zijn. In die zin komt de concurrentie voor de IL niet echt
van die OL zelf, maar voor een groot deel veeleer van eigen uitgezwermde
ondernemingen die gebruik maken van de meer voordelige produktievoorwaarden
in die landen. Vrije toegang tot de industrielanden voor de afgewerkte produkten uit
de OL vormt dan weliswaar een bedreiging voor het westerse bedrijfsleven, maar
komt ook ten goede aan dat deel ervan dat zich geïnternationaliseerd heeft.
Overigens doen alle OL enorme inspanningen om buitenlandse directe investeringen
aan te trekken. De laatste 10 jaar gebeurt dit in toenemende mate door het creëren
van zgn. vrije industriezones, dit zijn grote goed afgebakende industriezones waar
buitenlandse investeerders verregaande faciliteiten (vooral op sociaal en fiscaal vlak)
aangeboden krijgen om er zich te vestigen en vooral voor de export te produceren
(ook de Volksrepubliek China heeft reeds 2 van dergelijke zones opgericht). Deze
evolutie werd bewerkstelligd met de actieve steun van de UNIDO (United Nations
Industrial Organization).
Wat het nieuwe westerse industriebeleid betreft, dit getuigt van een groot geloof
in de heilzame effecten van technologische vernieuwing en herstructurering.
Weliswaar komt de herstructurering minder snel op gang dan velen zouden wensen,
maar over de richting van de gewenste ontwikkeling is de overgrote meerderheid
van de beleidsmakers het eens. We moeten naar specialisatie in de produktie van
goederen die veel hoogwaardige kennis en technologie incorporeren. Een snelle
toepassing van steeds vorderende technologische vooruitgang lijkt de enig mogelijke
weg voor de IL om op economisch en militair vlak hun structureel dominante positie
te kunnen bestendigen. Hoe comfortabel die positie ook lijkt, er is een grote
schaduwzijde: de technologische vooruitgang krijgt een dwangmatig karakter. En
dit schept nu problemen, omdat de introductie van steeds nieuwere technologie thans
leidt tot een netto verlies aan tewerkstellingsmogelijkheden. Dit verlies houdt zowel
verband met het arbeidsbesparend karakter van de technologie als met het feit dat
sinds het midden van de
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jaren zeventig de wereldeconomie in een fase van structureel kleinere groei verkeert.

Heroriëntering van de economische orde
De oplossing voor deze problematiek ligt niet zozeer in een voldoende versnelling
van de economische groei - als dat al zou mogelijk zijn - als in het herdenken en
heroriënteren van de gehele economische orde. Het kader waarin en de wijze waarop
de herstructurering van de westerse industrie thans veelal wordt bepleit, duidt erop
dat we meer te maken hebben met een ‘vlucht vooruit’ dan met een echte oplossing.
Een echte oplossing kan enkel gevonden worden in een weldoordachte en zinnige
heroriëntering van ons sociaal-economisch stelsel. De richting waarin die
heroriëntering zou moeten gaan, wordt sinds kort in Nederland aangeduid met de
term ‘de economie van het genoeg’9; de conventionele economische theorie zouden
we dan kunnen aanduiden als ‘de economie van nooit genoeg’. Fundamenteel komt
de nieuwe benadering erop neer dat men voor het bestuderen van de
sociaal-economische kwesties in de hoog-geïndustrialiseerde landen de basishypothese
van de onverzadigbaarheid van de menselijke behoeften laat varen. Dat de snelle
welvaartsgroei gedurende de periode 1950-70 veel positieve resultaten heeft
voortgebracht mag men niet ontkennen. Evenmin mag men echter uit het oog verliezen
dat die snelle welvaartsgroei niet zonder schaduwzijden verlopen is. Dit betekent
niets anders dan dat de economische groei zoals die door de groei van het BNP wordt
voorgesteld, slechts een ruwe en onjuiste maatstaf is voor de verbetering van de echte
economische welvaart. Bij de berekening van het BNP wordt immers bijna geen
rekening gehouden met verlies aan kwaliteit en ook aan kwantiteit van bepaalde
goederen en diensten. Aldus hebben we op een aantal belangrijke domeinen een vrij
hoge prijs betaald voor de reeds gerealiseerde economische groei. Vooreerst ons
leefmilieu. Zuivere lucht, water, grond en geluid (of beter: het ontbreken ervan, dus
stilte) zijn op vele plaatsen zeldzaam en duur geworden. Aan voedingswaren is er
(althans in de IL) geen gebrek, maar over de kwaliteit maken we ons terecht zeer
dikwijls zorgen. Dit laatste is trouwens een algemeen kenmerk van de voorbije
decennia: we beschikken systematisch over steeds meer van alle soorten materiële
goederen en diensten. We zijn echter stilaan

9

H. de Lange, De economie van het genoeg, in Economisch Statistische Berichten, 21.10.1981,
pp. 1.024-1.029.
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beginnen te beseffen dat meer niet steeds leidt tot beter; zeker niet wanneer we het
globale bestaan voor onszelf en voor onze medemensen op het oog hebben.
De economie van het genoeg geeft aan het begrip schaarste een sociale dimensie,
doordat zij bij beschouwingen rond het beleid i.v.m. de produktie en consumptie van
goederen en diensten de behoeften van alle mensen betrekt, en mede op basis daarvan
de prioriteiten bepaalt. Dit impliceert o.a. dat het economische beleid er prioritair op
gericht moet zijn de basisbehoeften (basisvoeding, -kleding, -huisvesting,
-gezondheidszorg, -onderwijs, -mobiliteit, inspraak in wezenlijke kwesties enz.) van
alle burgers te bevredigen. Het huidige economische uitgangspunt, ‘meer is steeds
beter’, wordt aldus niet meer absoluut maar relatief geïnterpreteerd, door de
behoeftenbevredigingssituatie van één individu te bekijken in vergelijking met die
van zijn medemensen. Dan kan in heel wat gevallen uitgegaan worden van de
vaststelling ‘genoeg is voldoende’ of zelfs ‘genoeg is het beste’, wanneer ‘meer dan
genoeg’ leidt tot verspilling en een verslechtering van eigen fysische en psychische
gezondheid10.
Wat hier vanuit de economie van het genoeg gesteld wordt, geldt niet enkel op
louter nationaal vlak, maar is ook - wellicht nog meer - relevant op internationaal
gebied. Dit betekent dat bij het uitstippelen van het economisch beleid in de IL
rekening moet worden gehouden met de toestand in de OL. Zoals de Lange het terecht
uitdrukt: ‘de totale welvaart van de wereld zou heel wat hoger zijn als de rijke landen
minder zouden uitgeven aan luxe en relatief luxe artikelen in het belang van een meer
gelijke inkomensverdeling in de wereld’. Thans leidt een te groot inkomensverschil
o.a. tot verspilling van niet hernieuwbare grondstoffen en tot spanningen die op lange
termijn het bestaan zelf van de mensheid bedreigen. Met dit laatste punt zitten we
terug bij onze overwegingen omtrent het gemeeschappelijk belang tussen rijke en
arme landen.
Uit wat voorafgaat komt in elk geval tot uiting dat een echte oplossing voor zowel
de armoedeproblematiek van vele OL als voor de herstructureringsproblematiek van
de IL, slechts gevonden kan worden in een herziening van het huidige nationaal en
internationaal geldende economische stelsel. De gezichtspunten van de zgn. economie
van het genoeg kunnen bij deze heroriëntering zonder twijfel als vertrekpunt dienen.
Overigens

10

Voor enkele beschouwingen rond de essentiële vraag ‘wat of hoeveel is genoeg?’ zie A. de
Lange, art. cit., p. 1.026
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staat het onderzoek naar de mogelijkheden en implicaties van die richting nog in de
kinderschoenen. Toch is er reeds heel wat materiaal voor handen, want de economie
van het genoeg is in feite een poging tot ordening en synthese van wat mensen als
Goudzwaard, Hirsch, Meadows, Mesarovic, Pestel, Schumacher en vele anderen in
diverse publikaties reeds hebben uiteengezet11.
Specifiek op het vlak van de internationale economische relaties wordt er in kringen
van de eerder progressief gerichte economen ook gedacht in een richting die aansluit
bij de ‘economie van het genoeg’-gedachte. Zo bepleitte Helleiner recentelijk een
heroriëntering van de huidige theorie i.v.m. internationale economische relaties naar
een aangepaste analyse van de globale (wereld-)welvaart12. Door het economisch
onderzoek in die richting te sturen zou na verloop van tijd de huidige internationale
economische theorie, die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de analyse van het
traditionele eng geïnterpreteerde belang van afzonderlijke landen, omgevormd kunnen
worden tot wat Helleiner ‘global economics’ noemt. In zulke globale economische
theorie zou dan de analyse van de wereldwelvaart en de wijze waarop deze vanuit
de diverse afzonderlijke landen beïnvloed wordt, centraal staan.
Deze aanzet tot heroriëntering van de economische theorie is maatschappelijk zo
belangrijk dat ze niet in isolement mag gebeuren. Het is uitermate wenselijk dat ze
gepaard gaat met een brede maatschappelijke discussie. De bedoeling is immers
uiteindelijk een nieuwe mentaliteit en levenswijze te bewerkstelligen.

Cancun 1981
Het Brandt-rapport is bij verschillende critici, zowel in de IL als in de OL, op zeer
gemengde gevoelens onthaald. Het is een tekst waarachter de 21 commissieleden
zich uiteindelijk unaniem konden scharen en bezit als zo-

11
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B. Goudzwaard, Kapitalisme en vooruitgang, Van Gorcum, Assen, 19782; F. Hirsch, Social
Limits to Growth, Henley, London, 1977; D. Meadows & J. Forrester, De grenzen aan de
groei: Rapport aan de Club van Rome, Het Spectrum, Utrecht, 1971; M. Mesarovic & E.
Pestel, De mensheid op een kruispunt: Tweede rapport aan de Club van Rome, Elsevier,
Amsterdam, 1974; E.F. Schumacher, Small is Beautiful. A Study of Economics as if People
Mattered, Blond & Briggs, London, 1973. Ned. vert.: Hou het klein, Ambo, Baarn, 1974.
G.K. Helleiner, The Refsnes Seminar: Economic Theory and North-South Negotiations, in
World Development, juni 1981, pp. 539-555.
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danig een uitgesproken compromis-karakter. Kritiek was dan ook te verwachten.
Voor de progressieven is het rapport nog steeds te gematigd, voor de conservatieven
is het te vooruitstrevend. Van Niekerk betitelde zijn beschouwingen rond het rapport
dan ook terecht: ‘het Brandt-rapport is vlees noch vis’13.
De door Brandt en zijn commissie verhoopte kentering in de Noord-Zuid-dialoog
is er tot nu toe niet gekomen. Ook niet na het topoverleg tussen 22 regeringsleiders
eind 1981 in Cancun. Daar werd alleen beslist, in de nabije toekomst (vermoedelijk
in 1982) in het kader van de Verenigde Naties globale onderhandelingen over de
ontwikkelingsproblematiek te beginnen. Dit voornemen om een ‘new round of global
negotiations’ te houden is overigens niet echt nieuw, het werd reeds eerder in de VN
besproken (o.a. in augustus 1980). Brandt zelf vond Cancun niet helemaal een maat
voor niets: hij sprak van ‘millimetervooruitgang’14. Concreet werd er evenwel bijna
niets bereikt. Men bereikte enige consensus omtrent het bevorderen van de
voedselproduktie in de OL, en de wenselijkheid van een globale energiepolitiek. In
verband met de energiepolitiek was er als voornaamste feit de steun van Saoedi-Arabië
voor de oprichting van een ‘energiefiliaal’ binnen de Wereldbank, dat de
energievoorziening in de niet-OPEC-OL zou bevorderen; de VSA blijven echter
contra. In Cancun werd de kans gemist om op een aantal concrete punten (b.v. speciale
hulp voor de armste OL, de VN-Code voor multinationale ondernemingen, concrete
stimuli voor de voedselproduktie in de OL, enz.) vooruitgang te realiseren. In de
plaats daarvan werden ook die gemakkelijk te treffen concrete maatregelen uitgesteld
om er pas in het kader van toekomstige globale VN-onderhandelingen over te praten.
En van zulke globale onderhandelingen weten we uit ervaring dat ze bijna nooit tot
iets leiden. Helleiner spreekt in dat verband van ‘talking issues to death’15, een strategie
die de IL tot nu toe met succes hebben gevolgd.
Willy Brandt tracht nu, begin 1982, door het stimuleren van een moedige follow-up
het tij nog te doen keren. Maar het valt jammer genoeg erg te betwijfelen of dat zal
lukken.

13
14
15

Zie noot 8.
W. Brandt, Progress by the Millimetre at Cancun, in The Economist, London, 28.11.1981,
pp. 21-22.
G.K. Helleiner, art. cit., p. 544.
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Slotbeschouwingen
Wat het Brandt-rapport zelf betreft menen wij dat ondanks de vele punten van terecht
geuite kritiek, het rapport recht had op een ietwat betere ontvangst, zowel vanwege
de theoretici als vanwege de politici. Wie over ontwikkelingsbeleid (of het ontbreken
ervan) praat, mag nooit de doffe ellendige realiteit uit het oog verliezen. En dat
dreigen wij met z'n allen te doen. Theoretici van diverse pluimage vinden het
Brandt-rapport toch maar een herkauwd Pearson-rapport dat reeds van 1969 dateert.
En vele politici wensen het liefst dood te zwijgen of na veel discussie als niet haalbaar
af te wijzen.
En meteen gaat men voorbij aan de wezenlijke bedoeling van alle soortgelijke
rapporten, nl. te trachten enige versnelling te bewerken in het verhelpen van de
troosteloze situatie waarin vele Derde Wereld-landen zich nog steeds bevinden. Zeer
terecht merkt Tinbergen op dat het vragen naar geheel nieuwe elementen in het
Brandt-rapport iets journalistieks heeft16. Een eventueel tekort aan nieuwe inzichten
en aanpak ontslaat ons niet van de humane plicht om dringend een beleid te voeren
dat meer kansen en mogelijkheden schept voor vooral de armste OL. Daar gaat het
iedere dag opnieuw wel degelijk om ‘overleving’, de titel van het Brandt-rapport, A
Programme for Survival, is helaas niet overdreven. Voor de IL en de beter gesitueerde
OL is hij slechts op langere termijn relevant.
De vooral op morele grond gebaseerde oproep in het Brandt-rapport om nu toch
eindelijk werk te maken van de armoedebestrijding in de OL, kan uiteindelijk slechts
in goedbegrepen eigenbelang van de IL vertaald worden indien men aansluit bij de
visie die geschetst wordt in de ‘economie van het genoeg’. Het Brandt-rapport is in
zijn compromis-aanpak niet zo ver durven gaan, en daarom is het pleidooi dat gevoerd
wordt op basis van het gemeenschappelijk belang tussen IL en OL uiteindelijk niet
overtuigend, en in feite ‘slechts’ gefundeerd op morele overwegingen17. Zulke morele
motivering zou reeds voldoende zwaar moeten wegen om tot actie over te gaan, maar
dat blijkt - helaas - meestal niet het geval te zijn. Het expliciet doortrekken van de
ontwikkelingsproblematiek tot een ‘econo-

16
17

J. Tinbergen, Het rapport-Brandt, in Economisch Statistische Berichten, 5.3.1980, pp.
268-270.
Voor een bespreking van de ethische aspecten van het ontwikkelingsbeleid, zie b.v. L.
Bouckaert, De Nieuwe Internationale Economische Orde in ethisch perspectief, in Economisch
en Sociaal Tijdschrift, augustus 1981, pp. 447-463.
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mie van het genoeg’-benadering zou het rapport meer logische consistentie hebben
gegeven. Tegelijk zou het nog meer uitgesproken tegenstand hebben opgeroepen.
Voorlopig zullen én het Brandt-rapport én (nog meer) de ‘economie van het
genoeg’-benadering weinig concrete uitwerkingskracht hebben, zeker in de grote IL,
maar ook in de kleine progressieve landen als b.v. Nederland en Denemarken. De
publieke opinie vertoont immers in alle IL, ook in West-Europa, een grote graad van
inertie en rigiditeit ten aanzien van de ontwikkelingsproblematiek. Dit heeft, geloven
wij, te maken met de grote complexiteit van de sociaal-economische mechanismen
in onze moderne samenleving, zowel op nationaal als op internationaal vlak. Die
complexiteit en de conventionele economische rationaliteit verbergen de manier
waarop de bestaande structuren en de individuele strevingen leiden tot schrijnende
ongelijkheid en onmenselijke toestanden.
Er bestaat, ons inziens, vanwege de rijke landen geen ‘komplot’, geen
georganiseerde en gestructureerde politiek-economisch-militaire beweging die
specifiek gericht is op de benadeling van de Derde Wereld. Veeleer is die structurele
benadeling en de armoede van honderden miljoenen mensen de resultante van een
geheel van krachten die elk afzonderlijk aanvaard en gewaardeerd (kunnen) worden,
zeker door de inwoners van de IL. In feite worden de bestaande sociaal-economische
structuren en mechanismen door de meeste burgers in de IL op zijn minst impliciet
aanvaard en gewaardeerd. Mede door de complexe werking ervan zien de meeste
mensen bij ons aldus geen rechtstreeks verband, tussen de nationale en internationale
structuren en conventionele individuele strevingen (die wij als rechtmatig
beschouwen) in de rijke landen, en de verkommering van alleszins de armste OL.
Indien de burger zich toch weliswaar reeds bewust is van de fundamenteel
onrechtmatige ongelijkheden die er binnen landen en tussen landen bestaan, dan
voelt hij er zich alleszins niet verantwoordelijk voor. Hij heeft dan ook ogenschijnlijk
goede redenen om niet te gaan ijveren voor een beleidsommezwaai die ethisch
noodzakelijk is. Veel onrecht en ellende blijft zo bestaan door passiviteit van
onzentwege, d.w.z. door het verzuim om onrechtvaardige structuren en
gedragspatronen te veranderen.
Een echte kentering in deze toestand kan enkel tot stand komen enerzijds door de
ontwikkeling van een sociaal-economische theorie met coherente toekomstvisie voor
alle mensen (ook die uit de OL) en anderzijds door een individueel
bewustwordingsproces dat ertoe leidt dat ieder mens zijn persoonlijke
verantwoordelijkheid op concrete wijze (dus ook levenswijze) opneemt. Voor het
eerste lijkt de ‘economie van het genoeg’ ons een goede
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aanzet, en voor het tweede kan enkel gehoopt worden op een rijpingsproces bij
individuen en groepen dat gestimuleerd kan worden door individuen, instellingen
(o.a. de kerken) en commissies zoals o.m. de Brandt-commissie.
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Dichters op de drempel van '80
Joris Gerits
‘een verzenbundel publiceren is als
een rozeblaadje laten vallen in de
Grand Canyon, en op de echo staan
wachten’.
G. Burssens, Verzameld Proza, p. 478.

De dichterlijke produktie in ons taalgebied verloopt in het laatste decennium
omgekeerd evenredig met de economische. Terwijl men bij de beoordeling van
de economische situatie altijd opnieuw dezelfde termen hoort gebruiken: crisis,
recessie, inflatie, bloeit de poëzie in bijna evenveel tijdschriften als er dichters
zijn. De poëtische sector is in volle expansie.
In 1972 al vond W. Ruyslinck het nodig aan Lieve Scheer mee te delen ‘dat ons land
in de afgelopen vijf jaar misschien méér gedichten heeft geproduceerd dan witlof’.
Vijf jaar later Jotie T'Hooft in het tijdschrift Amarant: ‘De poëzie maakt een
dieptepunt door; overproduktie, volkomen onverantwoord: massa's mensen krijgen
de illusie dat ze dichters zijn’. Nog eens bijna vijf jaar later, in 1981, Hugo Brems
in zijn bundel opstellen over Nederlandse poëzie Al wie omziet: ‘En is het wel wijs
zoveel mensen te laten geloven dat ze schrijver zijn, omdat ze nooit verder raken
dan die alsmaar stimulerende tijdschriften?’ (p. 63). In zijn overzicht van de Vlaamse
poëzie na 1945 (Yang, sept. 1981, pp. 3-15) heeft Rudolf Van de Perre in een register
‘maar’ 111 namen van Vlaamse dichters opgenomen. Behalve kook-, kruiden-, foto-,
auto-, hobbyhoeken en TV-feuilletons brengen uitgeverijen nog altijd heel wat
financieel minder lonende dichtbundels op de markt. Wie door de leescomités van
grote(re) uitgeverijen of door de redactie van grote en kleine literaire tijdschriften
met een woord van waardering afgewezen wordt, kan vaak nog terecht in de haven
waar 't Kofschip gemeerd ligt naast vele kleine dichterlijke scheepjes of zelfs
gestencilde surfplanken voor poëtische solo-vaarders. Poëzie wordt in kringen gelezen:
het begint (en/of eindigt) met een paar vrienden en vriendinnen, wat huisgenoten en
bekenden, een werkkring, een groepering, een stroming van gelijkgezinden, dorpsof stadsgenoten, en sommigen bereiken ‘de’ lezer over de grenzen van provincies
heen. Van een half dozijn dichters die in bredere kringen gelezen worden, bespreek
ik de laatst gepubliceerde bundel en ik tracht daarbij aan te geven waarom zij een
blijvender waarde hebben dan het overigens dure witlof en waarom zij representatief
geacht kunnen worden voor verschillende poëtische stro-
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mingen in ons taalgebied. Iedere dichter die besproken wordt concentreert zich op
een eigen wijze op de poëtische functie van de taal in de (wan)hoop zijn unieke, maar
verwarrende bestaan in woorden te verhelderen en te verlengen.

Wilfried Vancraeynest (1923-1979)
Het begin van de jaren '80 betekent ook het einde van het in omvang beperkte maar
kwalitatief hoogstaande dichterlijk oeuvre van Wilfried Vancraeynest, een geneesheer
uit Tielt, die pas in 1972 debuteerde en van wie in het totaal 5 bundels gepubliceerd
werden. Eind 1977 stelde hij bij zichzelf de diagnose van de ziekte waaraan hij twee
jaar later zou sterven. De bundel Mijn ogen een varende schaduw (1980) bevat 29
gedichten die hij op weg naar het einde geschreven heeft. De laatste 5 gedichten
eindigen alle met het beletselteken, waardoor ook formeel het afbreken aangegeven
wordt van de draad van woorden die niet verder meer gesponnen kan worden. Wilfried
Vancraeynest beschouwde zijn met karige woorden geschreven, afgemeten en precieze
poëzie inderdaad als een weefsel van woorden. In de bundel treft men dan ook
typische woorden aan als ‘getwijn’ en ‘gleeën’, die aan de wereld van de textiel zijn
ontleend. In ‘Een tijd na mij, misschien’ worden de draden nog een laatste maal door
de doodmoeë dichter verknoopt in de eenheid van dit sobere gedicht:
De vezel die ik toch nog won
uit eelt en klodden grauwte,
en de draden die ik spon
voor weefsel dat misschien een tijd
na mij zou leven, niet te lang:
hoe rafelend verhapert zich nu vlug
tot in zijn fijnste knooppunt alles
wat mijn blijheid was; hoe schietensmoe
rusten de spoelen...

Behalve het gedicht als weefsel, gebruikt Vancraeynest ook graag het beeld van de
poëzie als een huis dat gebouwd wordt door de dichter-metselaar. Merkwaardig
wegens zijn metaforiek is het gedicht ‘Op schouderhoogte’, waarin de dichter zich
zeer bescheiden terugtrekt in zijn materiaal, zelf mortel, plank en steen wordt. Eén
geworden met zijn woordmateriaal, vraagt de dichter de lezer hem niet de bouwheer
te noemen, maar
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‘de man die, wit verwerend, droger dan de mortel werd’ en: ‘Noem mij de man der
binnenkoeren, de vermaledijde;...’.
Zoals al in de titel van de bundel gesuggereerd wordt, ‘Mijn ogen een varende
schaduw’, haakt de dichter bij herhaling visuele en maritieme beelden in elkaar, wat
leidt tot de ontsluiting van verrassende, nieuwe betekenissen. Hecht verankerd in de
seizoenen, de aarde, de levende wezens - geliefde mensen en ook dieren - ontstijgt
deze poëzie toch de aarde, de seizoenen en de mensen omdat zij de anekdotiek oplost.
Zonder hun soortelijke zwaarte te verliezen worden de woorden van deze dichter
uitdrukking van een intense geestelijke activiteit, die ook achter de kantellijn van de
dood verder gezet wordt:
Gij weet hoe wakker ik aan woorden
werkte, en hoe licht de polsstok veert
waarop ik luchtig beef.
Als ik één dezer dagen
net over de hoogte
van uw lage meetlat kantel, zeg dan niet
dat ik zweefvliegend leef.

Luuk Gruwez (o 1953)
Tot de neo-romantici, van wie Jotie T'Hooft het boegbeeld geworden is, wordt de in
Kortrijk geboren dichter Luuk Gruwez gerekend, die, ‘niet op de wijze van Shelley
voor Keats, / noch als een broeder (want dat was je niet)’, maar als ‘verwante
flagellant in dezelfde processie’ mee met Jotie opstapte. Dat schrijft hij in het gedicht
‘Jotie's onzaliger gedachtenis’ van zijn bundel Een huis om dakloos in te zijn (1981).
Voor Jotie T'Hooft was de dood de ‘Heer van de Poorten’, die toegang verleende
tot een fundamenteel andere en volstrekt onvoorstelbare wereld, voor Luuk Gruwez
is de dood nu al overal aanwezig. Het romantische droomgebied en het realistische
doodsgebied grenzen niet alleen aan elkaar, zij dekken ook elkaar: ‘zo is het dat
vanwaar de dromen komen/ook de doden kwamen dolen’. Met de droom en dood
worden de herinnering en het heimwee naar het verleden verbonden. Op zijn 25e
kijkt Gruwez al naar zijn toekomst als naar een verleden, zoals Van de Woestijne
het ook deed, 75 jaar eerder. De tweede strofe van het gedicht van Van de Woestijne
‘Weer gaat het vege licht’ dient trouwens als motto voor Een huis om dakloos in te
zijn. Als men weet dat dit gedicht uit De Modderen
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Man (1909-1915) komt, dan ziet men ook de verwijzing naar Van de Woestijne in
de titel van Gruwez' eerste gedicht in deze bundel: ‘De modderen engel’. En wie b.v.
Gruwez' gedicht ‘De feestelijke verliezer’ legt naast Van de Woestijne Kom, laat
ons gaan door 't land der herfsten (uit Het Vaderhuis), zal kunnen zien hoe in beide
gedichten eenzelfde verbinding tot stand komt tussen avond, herfst en eeuwigheid.
Met Van de Woestijne deelt Gruwez o.a. de voorkeur voor het archaïserend
taalgebruik, de sterk zinnelijke ingesteldheid, alsook de angst in zijn gevoelens
gekwetst te worden. Maar ook R.W. Rilke (Ein jeder Engel ist schrecklich') staat
over de schouder van de dichter mee te kijken naar ‘Mieneke's ontwaken’.
De romantische koestering van het eigen zeer kan Gruwez door zelf-ironie
relativeren als hij schrijft: ‘ik weet wel hoe aantrekkelijk dit treuren is / en hoe
lachwekkend als een slecht verteld verdriet’. Die romantische ironie laat hem al in
het openingsgedicht van de bundel constateren dat dichters ‘steeds verkeerden in
verkeerde waan / dat goud uit goud ontstond en niet uit aarde’. Gruwez laat niet na
zijn eigen woordballonnen door te prikken, maar heel subtiel dan, om zichzelf niet
meer pijn te doen dan nodig is.

Wilfried Adams (o 1947)
Kan men Gruwez een clavecimbelist van het woord noemen in een huis, waarin hij
weliswaar gedoemd is om dakloos te zijn, maar waarin hij tussen spiegel en divan
toch ook jonge, uitgelezen meisjes kan vermoeden, Wilfried Adams daarentegen is
een orgelist in een ijskoude kathedraal die door schaamhoog ijs gewaad heeft onder
het grijnzen van menhirs en blatende kruisen. Zo schrijft hij aan het slot van ‘La
Complainte’ in zijn bundel Aanspraak (1981). De toonaard van Gruwez' poëzie en
die van Adams is dus wel erg verschillend, maar niettemin vertoont hun poëzie een
thematische verwantschap. Wie ‘La complainte’ van Adams en het gelijknamige
gedicht van Gruwez leest, zal in beide de vervreemding van de anderen, de kwetsuren
door het verleden gemaakt en het verdrinken van het verdriet en de ontgoochelingen
aantreffen. Terwijl Gruwez lijdzaam toeziet, melancholisch berustend, of zich hooguit
verdedigend met het wapen van de ironie, weigert Adams zich bij het verval, de
vernietiging en de afbraak - die hij zelf voortdurend oproept - neer te leggen. Adams
schakelt de dichters gelijk met geweldenaars zoals ‘moordenaars, rovers en
brandstichters’ en gaat met blinde, onmogelijke handen het gevecht aan met de slechts
éénmaal geboden kans om te leven. En hij weet al vooraf dat hij zich daarbij zal
kwetsen ‘als zwaluwen aan zwarte, luchtledige
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rozen’. Van W. Adams wordt soms beweerd dat hij cerebrale poëzie schrijft. Als
daarmee bedoeld wordt dat hij bij het structureren van zijn emoties en ervaringen,
die hem lijken aan te randen en te overweldigen, ook gebruik maakt van zijn hersens,
dan kan men het met die uitspraak eens zijn. Als met cerebraal echter aangegeven
zou worden dat zijn poëzie zich louter tot het verstand richt, dan is dat een flagrant
verkeerd oordeel. In de cyclus Ontginning schrijft Adams een sterk lichamelijke
liefdepoëzie. Zoekend naar een wezenlijke expressie van de man - vrouw verhouding,
belandt hij haast vanzelf in viscerale, maar ook mythische en eventueel Freudiaans
te duiden betekenislagen. In Ontginning wordt de geliefde opgevorderd in een
landschap van ijs, kilte, winter, sneeuw, om de liefde met hem te beleven als een
kruisigende activiteit. De vrouw is zowel de dichtbije ‘jij’, de ‘met zo zeer zachte
borsten toevertrouwde’, als de moeder in wier kelders de wijnen schiften en die haar
belogen bekken geheim houdt. De vrouw is ook de imperiale, afstanden scheppende
geliefde aan wie de dichter plechtige mededelingen richt zoals: ‘Laag staan de waters
vrouw, de winden rukken westwaarts’. Of aan wie hij bij herhaling en met aandrang
vraagt de tegenstellingen op te heffen en voor hem alles tegelijk te worden: ‘Vlam
óp, vrouw: vuur heb ik jou gewild. En water’.
Terwijl hij bewust gebruik maakt van de oppervlakkige klankovereenkomsten
tussen de woorden om het niet altijd zegbare en erg gecompliceerde van zijn innerlijke
te suggereren, graaft hij ook dieper dan het eigen ik en legt hij verbanden tussen
uiteenlopende ervaringen, zodat zijn poëzie meer wordt dan zelf-expressie en het in
goedkope of dure woorden verankeren van emoties.
Zo zal wie het gedicht ‘Gekroond met eenzame woede’ ontgint, constateren hoe
hecht hij woorden op elkaar betrekt die klankassociatief verbonden zijn en zodoende
volgende beketenisketen ontwerpt: van erts over herten naar zwerft, werven, sterft
en herfst. De metathesis van r en v(f) in de vier laatst genoemde woorden laat ook
het verband zien tussen erts en ver dat in de slotregel van het gedicht geëxpliciteerd
wordt:
Amper erts. Een schreeuw uit lover
verwoed. Herten staan: gehoornd, gekroond
met innigste woede. Zwerft en gouden
wonde is, valleien ver hun werven.
Iets, sterft. Met schaduwlippen herfst
uit donkere longen uilen blaast,
nevel, schrompel, honger. Grendelt
en sprokkelt: oog in oog de herten staan.
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Ooit losweg de polsen van een knaap,
slanke adem en de golfslag van zijn lenden.
Een vermoeden, vlokkend en ontkroond, zo
jij: is. Van erts, van sneeuw, ver zo valleien.

Dat dit een maniëristisch gedicht is, hoeft niet gezegd; het is een maniërisme met
een grote innerlijke spankracht en zonder de vergezochtheid die inderdaad kan
ontaarden in ‘cerebraliteit’. Niet zonder reden wordt Góngora, de vader van het
maniërisme, geciteerd (p. 39). Niet alle cycli van Adams in de bundel Aanspraak
zijn even overtuigend als La Complainte en Ontginning, omdat zij niet alle met
dezelfde aandrift geschreven zijn. Pentagram en Claviceps purpurea (= de zwam
die het moederkoorn veroorzaakt) bevatten gekunstelde gedichten die soms een
gewilde duisternis nastreven.
Dodenwake in een hommage aan de vriend en mentor, Hugues C. Pernath.
Herkenbare fragmenten van zijn poëzie heeft Adams gecombineerd met allusies op
Pernaths doofheid, de omstandigheden van zijn dood, het gevoel van verslagenheid
dat zich van de ontheemde pink poets meester gemaakt heeft na het wegvallen van
hun gouverneur. Naar de vorm zijn de drie gedichten van Dodenwake herschikte
sonnetten. Zoals Pernath buit ook Adams de syntactische ambiguïteiten uit. Dat kan
verrassende interpretaties opleveren, omdat b.v. subject en object soms omwisselbaar
zijn, waardoor de aanrander evenzeer de aangerande blijkt. Verder legt Adams
autonoom de regels van de syntaxis naast zich neer om ongrammaticale zinnen te
schrijven die echter nooit nonsensicale uitingen zijn. Het weglaten van de hoofdzin
is een procédé dat Adams eveneens graag gebruikt. Zo luidt de slotzin van de tweede
strofe van het middelste gedicht van Dodenwake: ‘Waar golf/na golf de wormen,
gorgelend en grauw van ongeloof...’, een bijzin die de context aangeeft waarin de
hoofdzin, die niet verschijnt, begrepen moet worden.
Randschrift 30, ook verschenen in het oktobernummer '81 van Dietsche Warande
en Belfort met een paar varianten in woordgebruik, spelling en interpunctie, is opnieuw
een sterke cyclus, epischer van toonaard, minder ontvleesd, een sobere en schrijnende
zelfbeschouwing van een dichter die zich uit het eigen centrum getild voelt, daardoor
zichzelf voor de voeten loopt en zich beschouwt als ‘een stem, een ster die nergens
weet te sterven’. Uit het Envoy dat de bundel afsluit, blijkt echter dat de dichter zijn
weerbaarheid niet verloren heeft, dat hij met de ontginning van zichzelf zal verder
gaan:
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Dieper dan water, dan wie ook zal ik me graven,
tot in het merg van het bitterst gesteente,
witter worden dan mijn gebeente.
En vurig herrijzen, en spreken. Zowaar.

Marcel van Maele (o 1931)
In de titel van zijn laatste bundel Muggen en liegen brengt Marcel van Maele een
woordspeling tot stand door de weglating van één letter die men normaal in de
semantische context van muggen verwacht. Gelijksoortige Spielereien (verplaatsingen
van letters of woorddelen, toevoegingen met onverwacht, komisch effect) treft men
ook elders in de bundel aan: ‘Blazuin, bazoen!’, ‘Opdalen, neerstijgen’, ‘geen
kwinkslag, geen pardoes’. Ook klankchiasmen zoals: ‘de gedrochten die we
omarmden, de gedachten die we verdrongen’ of ironische vertekeningen van bekende
leuzen: ‘Geen veren maar daden in dit jaar van het ei!’.
Men kan er de nogal gezocht aandoende wil van de dichter in lezen de woorden
te ontwrichten, de betekenissen ondersteboven te gooien als reactie tegen een alsmaar
erger wordende devaluatie van het taalgebruik. In de vierde cyclus schrijft hij er heel
duidelijk over: ‘En het woord: leeggeroofd, bekaaid, ontheven’ of: ‘Geglazuurde
woorden zijn gebarsten / de zoetgevooisde beschimmeld’. Van Maele is een dichter
die compromissen verwerpt (‘want ik verafschuw dat wikken en wegen’) en zich
tegen het conformisme afzet dat onder meer alleen wat haaks staat tolereert en elke
schuinigheid weert. Vandaar zijn bewuste schots en scheve opstelling van woorden,
zijn voorkeur voor ‘de vaste waarden van de twijfel’ en ‘het verleggen van de
grenzen’, het onophoudelijk ontmaskeren van ‘waarheidsgetrouwe prietpraat’, van
de waarheid zo rekbaar als deeg geworden, van de intellectuele pronkzucht, van de
koestering van het geweld en de kneveling van de vrijheid. De dichter moet
onophoudelijk ‘Bedacht en beduimeld optornen tegen deze kaai / van zomaar beter
weten en zelfgenoegzaamheid’.
Hoewel deze versregels een zekere gelatenheid zouden kunnen veronderstellen,
is dat in de meeste gedichten niet het geval. Van Maele beukt er liever met de
stormram tegen aan. In de eerste cyclus (‘Zonder ik’) heeft hij het bij herhaling over
‘bestormen’: ‘De wijkende horizon bestormen’ en met voldoende zelfironie schrijft
hij ook: ‘Bekaf en met de neus tegen de muur/ na dit moeizaam stormlopen’. Want
hoezeer hij ook een grote mond opzet, hij is niet bij machte met zijn koorddansende
woorden het angstzweet te bedaren. Daarom ook de volgende bekentenis:
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En ik klauter langs mijn vrees
de wanhoop achterna
en neem afscheid, moe,
hinnikend hees.

De dichter is een koekoek, hij legt zijn woorden verloren in het vreemde nest van de
wereld; heel andere vogels zijn
De raven in de tijd, luchtig, afwimpelend;
het ras der denkers: gevlekt, gestreept,
gepedigreerd, bij de pinken;
knipogend, hoogmoedig.

In de lyriek van Marcel van Maele vallen duidelijk twee polen op: enerzijds is er een
sterk formeel bezig zijn met het maken van gedichten (cfr. de variaties op de
sonnetvorm in het tweede en vierde gedicht van de eerste cyclus) als tegengewicht
voor gevoelsuitbarstingen als b.v. ‘De woede koelen, het gedruis bestormen en onder
de sluiers / de waanzin verstoppen’. Anderzijds getuigt deze lyriek met haar elliptische
zinnen en opzettelijk verzwegen onderwerpen van een bezetenheid door het woord
waarmee alles staat of valt. Hoewel hij dikwijls tot niet meer in staat is dan het
geeuwend grijpen naar de fles, blijft hij toch de dichter ‘op zoek naar de verminkte
verloren gelegde woorden’. Aan dat zoeken komt blijkbaar nooit een einde. Ook zijn
bundel Imponderabilia uit 1963, waarin hij zichzelf voorstelde als de bij zijn geboorte
overleden dichter, verffabriekarbeider en geluidmuur doorbreker marcel van maele,
eindigde met deze ‘laatste’ woorden: ‘ik dacht het wel: wij moeten steeds
herbeginnen’.

Hedwig Speliers (o 1935)
De poëzie heeft na haar ‘verschriftelijking’ (een proces dat tot in de 18e eeuw geduurd
heeft) een ‘vermoeilijking’ doorgemaakt (die aan het einde van de vorige eeuw
begonnen is en nog steeds voortduurt), schreef Jacques Kruithof in De bewoonde
wereld. Dat proces van ‘verschriftelijking’ is zeer duidelijk aanwezig in het poëtische
oeuvre van H. Speliers. In De mens van Paracelsus, een bundel uit 1977, vond hij
het noodzakelijk om naast de definitieve gedrukte versie van elk gedicht een kopie
van het manuscript te voegen, zodat de lezer met eigen ogen kan zien hoe elk gedicht
door schrappingen, toevoegingen, varianten in de formulering tot stand gekomen is.
De conclusie ligt dan ook voor de hand dat voor Spe-
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liers het schrijfproces zeker even belangrijk is als het uiteindelijke resultaat, een
opvatting die we al bij de Vijftigers aantreffen.
De term ‘vermoeilijking’ vind ik minder gelukkig, omdat men van de
veronderstelling lijkt uit te gaan dat poëzie in wezen een gemakkelijke beschrijving
en verheldering van de realiteit dient te zijn en dat is ze nu eenmaal niet: de menselijke
realiteit is nooit simpel, probleemloos, vanzelfsprekend geweest. Als men de poëzie
van Speliers ‘moeilijk’ wil noemen, dan bedoelt men daarmee dat ze in vergelijking
met de belijdenislyriek, het parlandisme van nieuwrealisten of de vlucht in de droom
van neo-romantici erg nuchter, abstract, steunend op wetenschapstheoretische
inzichten overkomt. In het colofon van De mens van Paracelsus kan men lezen:
‘Deze bundel werd geschreven tussen 20 februari en 10 oktober 1974. De structurering
van de afzonderlijke teksten werd gestimuleerd door het lezen van De woorden en
de dingen door Michel Foucault’. En de in 1980 gepubliceerde bundel Van het wolkje
af begint met deze twee motto's: ‘Het is de wereld der woorden die de wereld der
dingen schept’ (Jacques Lacan) en ‘Elke taal kan worden beschouwd als een
bijzondere relatie tussen klank en betekenis’ (Noam Chomsky).
Kan een dichter poëzie maken met Foucault, Lacan, Chomsky, anders gezegd met
het Franse structuralisme, met een psychanalytische theorie die Freudiaanse concepten
combineert met die uit de structurele linguïstiek, met de transformationeel generatieve
grammatica? Van het wolkje af laat zien dat het kan en dat men de genoemde
taaltheorieën niet hoeft te kennen om de dichter te kunnen volgen in zijn demonstraties
van zijn (meta)talige en erotische creativiteit. De filosofisch en linguïstrisch
geschoolde lezer zal in de herkenning van de herkomst van de gebruikte termen een
bijkomend intellectueel plezier vinden. De kern van Speliers' poëzie kan echter door
iedereen ontdekt worden die bereid is met uiterste concentratie te lezen, wat alle
echte poëzie trouwens vereist. Achterberg gebruikte positief-wetenschappelijke
termen zoals radar, energie, limiet, osmose, reagens enz. om zijn zoeken, bijna
bereiken maar nooit vinden van de verloren geliefde op een zeer concrete, materiële
wijze te suggereren. Vergelijkbaar is Speliers' gebruik van linguïstische termen als
discontinu, isoglosse, boomdiagram, grafemen e.a. om te suggereren wat zijn
dichterlijke activiteit beoogt: ‘kristallen graven uit de dagtaal is mijn taak, dagelijks
en bloedverweven’.
Ongemeen boeiend is de uitwerking in het eerste deel van de bundel van volgende
analogie: zoals de mens woont in een huis dat hem beschermt en een concreet houvast
betekent tussen beide tijden van de Tijd (geboorte en dood, alfa en omega), zo woont
het woord in de mens die als zijn hoeder
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optreedt. In het tweede deel wordt ook de vrouw betrokken in deze relatie tussen
huis en woord: ‘Zo weet ik je te wonen in een huis/ van woorden’. Dat huis en die
geborgenheid, waarin ‘Het ik vindt zij. Het haar vindt hem’, is het ‘Nest, nederzetting
naderhand om / nooit meer te verlaten tenzij de dood / ons neemt’.
In het derde en laatste deel van de bundel drukt de dichter, in ‘Eenmaal scripturaal’,
zijn geloof uit in de kracht van zijn woord, want door het woord zal hij drijven, verder
dan de dood:
de dood baart in het lichaam
zijn eindverhaal. Maar schrijven
is de wind waarop de woorden
- de ongehoorde - verder drijven.

De metataal van deze dichter blijkt zelfs in staat om de vier elementen: water, lucht,
aarde, vuur - de deelaspecten van de kosmische al-werkelijkheid - te verzoenen tot
een harmonisch geheel in het slotgedicht van de bundel, ‘Metataal, mij merg én merk
-’:
ontstaan uit het beginsel
van moederkoek en bloed,
een vrucht die op het water
uit het water drijft en wacht
op het baarmoederlijk gebaar.
Eenmaal zullen lucht én aarde
én vuur verzoenen met elkaar.

Speliers is de dichter die titanenwerk verricht met woorden.

Herman De Coninck (o 1944)
‘Als je niet naar je effecten zoekt, rateer je ze meestal, geloof ik. Daarom ook schrijf
je zelden goeie gedichten met de neus op levensgrote emoties gedrukt, want dan ga
je ervan uit dat die emoties ook voor de lezer groot zijn, terwijl je ze eigenlijk al
schrijvend groot moet maken. En daar is afstandname toe nodig. (...) De lezer heeft
immers niks aan mijn emoties, ik wil hem alleen plezier doen beleven aan de zijne.
Dat komt neer op maakwerk. En dat maakwerk is des te beter geslaagd in de mate
dat de lezer er geen maakwerk meer in herkent. Wat overkomt als ver gezocht, is
meestal niet ver genoeg gezocht, geloof ik’.
Dat en nog veel meer verklaarde Herman De Coninck in een gesprek met Willem
M. Roggeman vijf jaar geleden in De Vlaamse Gids (mei-juni
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1977). De opvatting dat poëzie iets doen of iets maken is met zijn emoties vinden
we onverminderd terug in De Conincks laatste bundel Met een klank van hobo (1980).
Zo luidt de eerste strofe van ‘De buigzaamheid van het verdriet’ als volgt:
Wat mij beïnvloed heeft?
Mijn moeder. Die 8 dagen na de dood van
mijn vader aan een zus van hem / tante van mij
een doodsprentje gaf met daarin verborgen
de rekening van wat ze haar nog verschuldigd was.
Het voor poëzie wel erg bruikbare besef
dat je met emoties ook nog wat kunt doen.
Het besef ook dat je emoties, bijvoorbeeld
wat ik voor haar voel, erg gierig, als
een dubbeltje, drie keer moest omdraaien
(liefde/haat/liefde) voor je ze uitgaf.

Behalve het verwerken van emoties blijft ook het - soms ver - zoeken naar effecten
een belangrijke activiteit van de dichter. Door het samenbrengen van het verhevene
en het triviale in één strofe of zelfs in één zin, wil De Coninck zowel de dubbele
bodems aanwijzen in noem het maar de werkelijkheid of het leven, maar ook zichzelf
en de lezer de voortdurende relativering als wapen ter hand stellen:
Alles is voorlopig. Zelfs als ik sterf
zal je wel zien dat ik niet genoeg adem meer heb
voor mijn laatste woorden (‘Über allen Gipfeln
ist Ruh’) zodat iedereen het met mijn
voorlaatste zal moeten stellen
(‘Geef me de bedpan eens, Marie’).

Het spel met woorden zal de lezer wel eens als tamelijk goedkoop ervaren, dus niet
ver genoeg gezocht in De Conincks eigen termen, zoals in het gedicht ‘Ons’, waarin
de pointe ligt in de ambiguïteit van een ‘beetje’:
‘Ik kom nog even bij jou liggen’.
‘Bij ons’, zeg je.
Want sinds je zwangerschap ben je ook op je eentje
al een beetje onder elkaar.
En dit is minder klaarkomen
dan thuiskomen: je bent een gezin
en ik mag er even in.
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En wie van jullie gaat er door mijn haar
en wie geeft me een beet hier en een beet daar
en lange tijd nadien nog een heel klein beetje maar?

Behalve met bruuske registerwisselingen en woordspelingen, probeert De Coninck
ook nog effecten te bereiken via tegenstellingen (b.v.: ‘Geef mij alles en zeg: het is
niets./ Geef mij niets en zeg: dat is alles’), aforistische uitspraken (‘Luxe is het
verschil tussen / in een auto rijden zonder autoradio, / en in een auto rijden mèt een
autoradio/ die niet aanstaat’) en het spelen met de klassieke sonnetvorm en het
aanbrengen van variaties erop. In Met een klank van hobo, geschreven in de periode
waarin de dichter zich met een knipoog naar zijn collega Dante ‘in het midden van
het donker woud/des levens’ bevindt, speelt het verleden een belangrijke rol. In de
eerste plaats is er het literaire verleden: zowat alle idolen uit de jeugd van de 33-jarige
dichter passeren de revue, Lodeizen, Rilke, Nescio, .... Verder het erotische verleden.
Bij een aantal gedichten krijg je een déjà lu-ervaring. En inderdaad, over de borst
van de geliefde en de manier waarop bloesjes uitgetrokken worden, heeft hij vroeger
in De lenige liefde (1969) al gelijksoortige uitspraken gedaan. Zoals ook de flamingo's
in Met een klank van hobo een combinatie geworden zijn van de ballerina en de
flamingo's uit De lenige liefde. Tenslotte is er het persoonlijke verleden. De bundel
gaat
Over wat voorbij is en nooit overgaat.
Over mijn vader. Over een vroegere vrouw.
Over verliezen, en hoe dat kan verrijken.

De Conincks gedichten weerspiegelen ook een verscherpt tijdsbewustzijn. Het
ondergaan van het slopingswerk van de tijd brengt een mineurtoon in zijn gedichten
voort die sterk verwant is aan die in het vers van Van de Woestijne: ik rijd naar mijn
toekomst als naar een verleden. De herinnering aan de gestorven vrouw, die nu
buitenspel staat, buiten de tijd dus, versterkt de weemoed die groter geworden is bij
de dichter die beseft: ‘hoe kort de tijd is om voorbij te gaan / en hoe lang één enkele
sekonde’. Maar ook gewoonweg een bezoek aan het Middelheim verscherpt de
verleden dimensie van zijn leven: ‘Alles is voorbij. Dit is wat was. / Het heden is
hier enkel op bezoek’. Leven is voortdurend afscheid nemen en de bundel eindigt
met twee afscheidsgedichten, één van een stervende vrouw en één van de dichter
zelf die grimmig-humoristisch (of zieltogend ironisch?) wraak neemt op de
bureaucratie die vanaf de geboorte tot en met zijn dood alles geregistreerd zal hebben.
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Er is nog één aspect dat vermeld moet worden: verspreid over de gedichten in deze
bundel liggen verzen te rapen waarin Herman De Coninck aangeeft wat poëzie vermag
tegen alle beter weten in, wat woorden kunnen ondanks hun reële onmacht, wat de
utopie is die hem blijvend tot schrijven beweegt, b.v. ‘Over een maatschappij / met
een gedicht als grondwet en / een minister van dromen’. Nergens heeft hij het proces
van het rijpen van de woorden in de dichter zo treffend geuit als in de slotstrofe van
het gedicht ‘Moeder’:
Want poëzie heeft te maken met het lang
samen laten beschimmelen van dingen,
het alkohol laten worden van druiven,
het konfijten van feiten, het inmaken
van woorden, in de kelder van jezelf.

Stefaan Van den Bremt (o1941)
De realistische poëzie van Stefaan Van den Bremt is veel minder subjectief en
anekdotisch dan die van De Coninck, zij geeft ‘tekst en uitleg’ bij combinaties van
woorden als ‘demokratie in krisistijd’ of bij beweringen van het type: ‘politiek is de
kunst van het mogelijke’. In zijn bundel Andere gedichten geeft Van den Bremt in
de eerste afdeling met zeer sobere talige middelen een ontnuchterende en de
gemoedsrust verstorende visie op o.m. de Belgen (beroemd om hun eetlust en hun
grote schilders), Rubens (die met de nieuwste middelen zijn volk de zienswijzen van
de heersers leerde huldigen), Apartheid, Vlaanderen (‘Natuur noemt men hier:
bouwgrond. / Leven: met rust worden gelaten’), kapitaalvlucht, lockout, werkloosheid,
economische crisis. Van den Bremt ontwricht geregeld de soepel lopende zin waarin
de woorden hun geijkte betekenis hebben. Daardoor wordt de uiterst wankele en
zwakke positie van de gevestigde mening plots duidelijk evenals de leugenachtige
en dubbelzinnige uitspraken van de economische, politieke en anderssoortige
machthebbers. ‘Moderne Phoenix’ is daarvan een goed voorbeeld:
1
Ik heb stalen zenuwen.
Toen de rechter vonnis velde
was ik niet in Zwitserland.
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Ik heb hem bewezen dat ik
de RMZ-lasten niet langer
kan verdragen.
Ik ben korrekt. Ik was erbij
toen men mijn boeken opende.
De hele firma stond op straat.
Ik heb er het hoofd
niet bij verloren.
2
Toen ik mijzelf terugzag
in het deurglas van mijn
bank in Luxemburg, dacht
ik: Daar is mijn vennoot.
En we zijn herbegonnen.

De gedichten in de tweede afdeling zijn korte annotaties van en reflecties op alle
soorten van verlies. Verliezen - de thans gebruikelijke eufemistische variant heet
‘inleveren’ - is immers in onze huidige samenleving de gewone situatie van de gewone
mens. Doordat ze gelijken op parabels of spreuken hebben die korte teksten niet het
jargonachtige van b.v. de taal van de vakbondsmilitant. Door de ingreep van de
dichter krijgen woorden en leuzen waarop sleet gekomen is, opnieuw slagvaardigheid,
zoals in ‘Het verloren paradijs’:
Je kan niet leven van de wind.
Je kan niet leven van de dauw.
Je kan niet leven van de zon.
Je kan niet leven van de lucht.
Je kan niet leven van liefde.
Je zal leven van een loon.

De derde en vierde afdeling van deze bundel vind ik niet altijd geslaagd, omdat
stellingen als: ‘de dichter is een onnuttig wezen’, ‘de mens heeft aan één gezicht niet
genoeg’, ‘de mens zit gevangen in de macht van het Apparaat’, hoe juist ook, toch
te geforceerd nadrukkelijk geponeerd worden. De persiflage van de zgn. ‘Vlaamse’
geest daarentegen, geïncarneerd in de figuur van Tijl Uilenspiegel, zou verplichte
lectuur moeten zijn voor
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alle petten dragende, cantussen bezoekende en Rodenbach drinkende jonge
Vlamingen, die om wat voor redenen dan ook de overtuiging opgedrongen krijgen
dat het vendel weer moet marsjeren.
In de slotgedichten van Andere gedichten anticipeert Van den Bremt op de kritiek
die hij bij voorbaat haar immobilisme verwijt. Heel helder schrijft hij in ‘Beginselen’
wat hem bij het maken van poëzie voor ogen staat: de waarheid uitdrukken, niet
toegeven aan steriel gemoraliseer, de schoonheid niet afschaffen, hoewel men zich
voorlopig met dringender aangelegenheden moet inlaten, de hoop in stand houden
dat schrijven voor het nageslacht betekent dat er nog een nageslacht komt.
Van Wiel Kusters is de uitspraak afkomstig ‘dat het voor de politieke dichter strikt
noodzakelijk is, dat hij in het gedicht zijn eigen “stem” hoorbaar maakt en dat hij
voorkomt dat wat hij schrijft tot een soort bovenpersoonlijk getuigenis wordt. (...)
Engagement is steeds de betrokkenheid van een persoon, niet van een “instantie” bij
een bepaald politiek en maatschappelijk gebeuren. De dichter die verantwoordelijk
wil zijn voor wat het gedicht zegt of “waar maakt”, dient zijn tekst a.h.w. persoonlijk
te bemannen. Het politieke gedicht behoort te zijn: een menselijk projectiel’1. Zo'n
projectiel is het gedicht ‘Klassensolidariteit’:
1
Dit is een tijd
van grote offers.
Deze tijd eist
slachtoffers.
Wie in deze springvloed het hoofd
niet boven water houdt, moet niet
rekenen op het begrip van wie
op zijn schouders staat.
2
Als het schip zinkt, zinkt ook
de lading. Werp
de lading overboord en red
het schip. Roei

1

Cfr. Keuze uit de politieke gedichten van Hans van de Waarsenburg met een uitleiding van
Wiel Kusters, p. 73.
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tegen de klippen op, met de
riemen die wij hebben.
Dicht de bres niet: wie niet
roeien kan voor tien, moet
afvloeien.
3
Toen de krisis uitbrak, zei men:
Het is zo voorbij.
Toen ik werkloos werd, kreeg ik
een gouden handdruk opdat ik
zou zwijgen.
Toen we werkloos bleven, heette het:
Dat zijn zo van die dingen waarmee wij
zullen moeten leren leven.

Tot besluit
Het begin van de jaren tachtig wordt in de Vlaamse poëzie gekenmerkt door een
grote activiteit, die in vele gevallen poëtische teksten van een bijzonder gehalte of
een hoge kwaliteit voortbrengt dank zij dichters met zeer uiteenlopende
persoonlijkheden en behorend tot diverse stromingen. Er zijn er meer dan het handvol
dat hier besproken werd. Volgend in een boutade verpakt waardeoordeel van Roel
R. Van Londersele over de literatuur in Vlaanderen in vergelijking met die in het
Noorden geeft de situatie anno 1980 goed weer: ‘Momenteel hebben de Nederlanders
meer goede prozaschrijvers dan wij. De Nederlanders hebben ook meer goede
dichters. Maar wij hebben meer Zeer Goede dichters’2.

2

Kreatief, jrg. 14, nrs. 2-3, 1980, p. 114.
Volgende bundels werden besproken:
Wilfried Vancraeynest, Mijn ogen een varende schaduw, Orion-Colibrant,
Beveren/Antwerpen, 1980, 33 pp., BF. 220.
Wilfried Adams, Aanspraak, Masereelfonds, Gent, 1981, 63 pp.
Luuk Gruwez, Een huis om dakloos in te zijn, Elsevier Manteau,
Antwerpen/Amsterdam, 1981, 43 pp., BF. 195.
Marcel van Maele, Muggen en liegen, Elsevier Manteau, Antwerpen/Amsterdam,
1980, 50 pp. BF. 220.
Hedwig Speliers, Van het wolkje af, Elsevier Manteau, Antwerpen/Amsterdam,
1980, 52 pp., BF. 220.
Herman De Coninck, Met een klank van hobo, Orion-Colibrant, Beveren/Antwerpen,
1980, 52 pp., BF. 250.
Stefaan Van den Bremt, Andere gedichten, Masereelfonds, Gent, 1980, 62 pp.
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Tragische ontwikkelingen in Polen
L.L.S. Bartalits
Vanaf de zomermaanden van 1980 zijn de gebeurtenissen in Polen vrijwel
dagelijks in het nieuws geweest. In dit artikel komen wij terug op de
ontwikkelingen in Polen tot aan de machtsovername door de militairen op 13
december 1981. Wij herinneren vooreerst aan de meest markante feiten van de
opgang en de afgang van het Gierekbewind. Vervolgens besteden wij aandacht
aan de conflicten tussen Solidariteit en de Poolse Communistische Partij alsmede
aan de Russische bedenkingen daaromtrent. Tenslotte gaan wij nader in op de
draagwijdte en de mogelijke motieven van Jaruzelski's noodmaatregelen.

De Gierek-periode
Het bewind van Gierek, dat in december 1970 ten gevolge van een landelijke
stakingsgolf aan de macht was gekomen, werd in de eerste week van september 1980
op zijn beurt door een nieuwe golf van sociale onrust weggevaagd. De stakingsgolf
van 1980 was een massale uiting van het algemene ongenoegen over de manier
waarop Gierek en de zijnen de economische problemen van het land tegemoet traden
en de roep om hervorming van het systeem negeerden. De gebeurtenissen van
december 1970 hadden aangetoond dat de argumenten waarmee Gomulka, Giereks
voorganger, de legitimiteit van zijn bewind had verdedigd - namelijk de geopolitieke
ligging van Polen en de sociaal-economische vooruitgang onder zijn bewind - niet
langer geldig waren. De legitimiteitsbasis van het Gierekbewind werd in ernstige
mate verzwakt, toen het steeds meer de nadruk ging leggen op de continuïteit van
de partijlijn en het systeem.
Van de instemming waarmee de Poolse intelligentsia in 1970 de machtsovername
door Gierek had begroet, bleef na enkele jaren niet veel meer over. De eerste uiting
van een georganiseerde oppositiebeweging onder de intelligentsia vond plaats in
1975, naar aanleiding van de door de politieke leiding voorgenomen aanpassing van
de Poolse grondwet aan het Sovjetrussische model. Die aanpassing zou onder meer
inhouden dat bepaalde in Polen zeer gevoelig liggende punten - de beperkte
soevereiniteit ten opzich-
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te van de Sovjet-Unie, het machtsmonopolie van de Communistische Partij en de
feitelijke discriminatie van de katholieken - in de grondwet zouden worden vastgelegd.
Onder de druk van mede door het episcopaat gesteunde protesten zag de partijleiding
zich toen gedwongen om in te binden. De sociale onrust van eind 1970 was vooral
voortgekomen uit de ontevredenheid onder de Poolse arbeiders over hun
sociaal-economische positie en over de aangekondigde prijsverhoging van
levensmiddelen. Door toe te geven aan de eisen van de stakers en een verhoging van
het welvaartspeil te beloven, verbond Gierek zijn politiek leiderschap aan het al dan
niet slagen van zijn sociaal-economische politiek. Gedurende de eerste jaren van zijn
bewind kon Gierek inderdaad bogen op een indrukwekkende groei van de economie
en op een aanzienlijke stijging van de binnenlandse koopkracht en consumptie.
Giereks ‘Wirtschaftswunder’ berustte echter op een uiterst wankele basis: de
economische groei werd niet gerealiseerd dank zij economische hervormingen en
gestegen produktiviteit, maar werd hoofdzakelijk mogelijk gemaakt door een schier
eindeloze stroom van buitenlandse kredieten en leningen. Bovendien profiteerde niet
iedereen in gelijke mate van de gestegen welvaart: het was op de eerste plaats een
betrekkelijk kleine groep van staats- en partijfunctionarissen, legerofficieren,
veiligheidsbeambten, managers en particuliere ondernemers die de vruchten hiervan
plukte; en die het bewind terecht beschouwde als zijn belangrijkste sociale draagvlak.
In deze kringen kwam het onder Gierek tot een ware jacht naar nog meer luxe, die
al spoedig ontaardde in de meest onbeschaamde vormen van diefstal.
De geforceerde loonsverhogingen leidden tot een steeds sterkere opwaartse druk
op de prijzen, waaraan de partijleiding om politieke redenen echter niet openlijk kon
toegeven, gezien de heftige reacties op de aangekondigde prijsverhogingen voor
suiker en vlees in juni 1976. De gevolgen bleven op de duur niet uit: de Poolse
bevolking werd in de jaren na 1976 in toenemende mate geconfronteerd met een
toenemende schaarste aan levensmiddelen en andere goederen. De buitenlandse
schuldenlast noodzaakte de regering tot een drastische beperking van de import van
voedingsmiddelen, grondstoffen en reserveonderdelen voor de industrie. Daardoor
daalde dan weer de produktiviteit van de industrie, wat nadeling werkte op de
handelsbalans. Tegen het einde van de jaren zeventig was de groei van de Poolse
economie volledig tot stilstand gekomen. Gedurende de laatste jaren van het
Gierek-bewind nam de oppositie geleidelijk in betekenis toe. Was ze aanvankelijk
nog beperkt geweest tot de kringen van intellectuelen en studenten, op de duur wist
ze tevens aansluiting te krijgen met groepen arbeiders, waaruit vele latere leiders
van ‘Solidariteit’ (onder wie Lech
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Walesa) zouden voortkomen. Het was de politieke oppositie die tijdens de
gebeurtenissen in de zomer en nazomer van 1980 mede richting en vorm gaf aan het
massale protest van de Poolse arbeiders, dat een einde zou maken aan het
Gierek-bewind.
De Gierekperiode begon met de hoop op een verlicht communistisch bewind dat
in staat zou zijn om de politieke onderdrukking achterwege te laten en een voortgezette
economische groei te laten samenvallen met een hoger welvaartspeil. Zij eindigde
met een openlijke opstand van de arbeiders tegen de ‘arbeidersstaat’. Misschien heeft
de Gierekperiode voorgoed een einde gemaakt aan de mythe van een communisme
dat van binnenuit hervormd kan worden.

Politieke oppositiebeweging
Ongeveer een jaar na de ondertekening van de akkoorden van Gdansk op 31 augustus
1980 had het krachtenpatroon in Polen een ingrijpende wijziging ondergaan. De
vakbond Solidariteit had zich steeds meer ontwikkeld in de richting van een politieke
oppositiebeweging, die dank zij haar massale aanhang en de weerklank van haar
acties grote invloed had verworven; de Roomskatholieke Kerk had haar traditionele
terughoudendheid laten varen en zich openlijk achter Solidariteit opgesteld èn daar
voortdurend een matigende invloed uitgeoefend; de Poolse Communistische Partij
tenslotte was meer dan ooit in een geïsoleerde positie geraakt: verzwakt en
gedemoraliseerd door het massale overlopen van partijleden naar Solidariteit en in
allerlei opzichten in de verdediging gedrongen, restte haar nog slechts één
machtsmiddel, de strijdkrachten.
Het machtsvacuüm dat geleidelijk was ontstaan door het gezagsverlies van de
Partij, werd steeds meer opgevuld door de vakbond, die daarbij voortdurend opkwam
voor de verdediging van de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden, voor
democratie en nationale onafhankelijkheid. Niettemin bezat Solidariteit geen
algemene, vastomlijnde ideologie: daarvoor liepen de meningen binnen de
vakvereniging te ver uiteen.
Over het algemeen kan worden gesteld dat de gewone leden van Solidariteit - de
arbeiders in de fabrieken en op de scheepswerven en de mijnwerkers - zich het meest
radicaal opstelden. Met hun eisen - einde van de leidende rol van de Partij, vrije
verkiezingen, economische hervormingen die lijnrecht tegen de communistische
ideologie ingingen, strengs controle op de militie en de geheime politie,
onafhankelijkheid ten opzichte van de Sovjet-Unie - stuurden zij eerder aan op een
rechtstreekse confrontatie met de overheid, dan op een compromis.
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Binnen de leiding van Solidariteit, zowel op nationaal als op regionaal niveau, bestond
van meet af aan een veel grotere verscheidenheid van meningen. De verschillen van
inzicht kwamen zowel op politiek gebied - sociaal-democraten, christen-socialisten
en nationalisten - tot uiting als op het gebied van de te volgen strategie tegenover de
overheid.
Grote invloed in Solidariteit kreeg de stroming van Jerzy Milewski - voor 13
december hoogleraar aan de polytechnische hogeschool van Gdańsk en lid van de
regionale leiding van Solidariteit aldaar - die pleitte voor de instelling van een
ondernemingsraad met verregaande bevoegdheden in de bedrijven en rechtstreeks
door alle werknemers verkozen. Van groot belang was ook de invloed die leden,
voortgekomen uit het KOR, zoals Jacek Kuron en Adam Michnik, binnen Solidariteit
verwierven; zij speelden onder meer een belangrijke rol bij de organisatie en
coördinatie van de acties van Solidariteit en oefenden tevens invloed uit op mensen
als Karol Modzelewski en Andrzej Gwiazda. Een andere stroming van het KOR,
ontstaan rond het tijdschrift Glos (De Stem) en bestaande uit katholieke intellectuelen,
besteedde veel aandacht aan de opstelling van een economisch programma, dat zou
moeten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de overheid en dat Polen
uit het economische slop zou moeten halen.
Lech Walesa zag Solidariteit in de eerste plaats als een beweging ter verdediging
van de traditionele Poolse waarden. Dat kwam onder meer tot uiting in de nauwe
samenwerking tussen Walesa en de clerus en in het feit dat, mede door zijn toedoen,
mèt Solidariteit de emblemen van het ‘eeuwige’ Polen werden verbonden: de nationale
vlag, de gekroonde adelaar, het katholieke kruis en het volkslied. Het nationalistische
element binnen Solidariteit werd vertegenwoordigd door twee stromingen: de
beweging ‘Jong Polen’, die pleitte voor meer democratie en pluralisme en die een
grotere onafhankelijkheid ten opzichte van de Sovjet-Unie verlangde, zonder overigens
de goede betrekkingen met de machtige oosterbuur te willen verbreken; en de
Confederatie van het Onafhankelijk Polen (KPN), die aanstuurde op een confrontatie
met de overheid en een radicale breuk met de Sovjet-Unie.
Over het algemeen kan worden gezegd dat de koers van Solidariteit tot ongeveer
medio 1981 in overwegende mate door de gematigde elementen werd bepaald. De
dramatische verscherpingen van de verhoudingen daarna waren het resultaat enerzijds
van het optreden binnen Solidariteit van een zgn. extremistische groep, die als
politieke eis stelde de opbouw van een min of meer pluralistische democratie, en
anderzijds van de houding van de communistische machthebbers die onder duidelijke
Russische druk
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halstarrig bleven weigeren om de arbeiders naar het Joegoslavische voorbeeld meer
zeggenschap in de bedrijven toe te kennen en zo een bijdrage te leveren aan de
stabilisering van het sociale en economische systeem. In plaats daarvan stuurden zij
aan op een rechtstreekse confrontatie met Solidariteit, met het gevolg dat nu leger
en arbeidersklasse tegenover elkaar staan.

Controverse over de economische hervormingen
In de periode vóór de straatsgreep zagen zowel de regering als Solidariteit de noodzaak
in van ingrijpende maatregelen. Zij verschilden echter diepgaand van mening over
de manier waarop dat zou moeten gebeuren. In de zomer van 1981 publiceerde de
regering een rapport over de toestand van de economie en tevens een programma
van maatregelen waarmee zij de crisis te lijf wilde gaan. Die maatregelen kwamen
in het kort hierop neer: vermindering van de investeringen, bevordering van de
collectieve landbouwsector, herverdeling van de arbeidskrachten over de verschillende
economische sectoren, stabilisering van de binnenlandse consumptie en ‘vernieuwing’
van het systeem van arbeiderszelfbestuur.
Economische deskundigen van Solidariteit begonnen de regeringsplannen
ogenblikkelijk te bestuderen. De kritiek was vrij algemeen en kwam in wezen neer
op het verwijt dat de regering niet met iets wezenlijk nieuws voor de dag was
gekomen, maar enkel voortborduurde op de oude politiek, waardoor zij geheel
voorbijging aan de werkelijke oorzaken van de sociale onrust en de economische
crisis. Meer in het bijzonder richtte de kritiek zich op een aantal punten en droeg zelf
bepaalde suggesties voor:
1) Investeringen. De investeringen zouden nog verder verminderd kunnen worden
door een betere benutting van de industriële capaciteit; hierdoor zou meer geld
vrijkomen voor de import van grondstoffen voor de verwerkende industrie,
zodat de export van industriële goederen weer zou kunnen toenemen. Daarnaast
pleitten de economen van Solidariteit voor een krachtige bevordering van de
steenkoolwinning, aanmoediging van particuliere investeringen en beperking
van de defensieuitgaven.
2) Landbouw. Geen bevordering van de collectieve maar van de veel produktievere
particuliere landbouwsector en intensivering van de veeteelt.
3) Werkgelegenheid. De voorgenomen regeringsmaatregelen op het gebied van
een vermindering van investeringen en een herverdeling van arbeidskrachten
over de verschillende economische sectoren, zonder te voorzien in een betere
benutting van het bestaande economische poten-
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tieel, zouden leiden tot een - al dan niet verborgen - werkloosheid. Daarom
pleitte men voor het inzetten van meer arbeidskrachten bij onderhouds- en
herstelwerkzaamheden, in de kolenmijnen en in de particuliere landbouwsector.
4) Binnenlandse markt. Tegenover het voornemen van de regering om de prijzen
drastisch te verhogen ter indamming van de binnenlandse consumptie werd
voorgesteld, in de plaats daarvan de inkomsten van de overheid te verhogen
door o.m. de opening van een staatslening en de instelling van een progressieve
belasting voor de hogere inkomens.
5) Schuldenlast. De voornaamste kritiek op de regeringsplannen ter vermindering
van de schulden aan het buitenland gold het feit dat de uitvoering daarvan
gebaseerd was op te veel onzekerheden. De vermindering van de export had al
geleid tot het verlies van exportmarkten, de geringere import van technologie
had enkel nadelige gevolgen voor de produktie in de industrie en de
voedselimporten hadden de buitenlandse schulden nog verder doen toenemen.
Het hardnekkig vasthouden van de Poolse regering aan een economische politiek
die in het verleden ondeugdelijk was gebleken, alsmede de pogingen om de sociale
en economische verworvenheden die door Solidariteit moeizaam waren bevochten
terug te schroeven, droegen niet bij tot een verbetering van de verstandhouding tussen
de regering en Solidariteit. En toch zou juist een nauwe samenwerking tussen de
twee partijen de enige weg zijn geweest waarlangs Polen zijn economische problemen
had kunnen oplossen.

Crisis in de partij
Met het Negende (buitengewone) Congres van de Poolse Communistische Partij in
juli 1981 en het eerste landelijke congres van Solidariteit in september/oktober 1981
werd de eerste fase van de Poolse crisis in feite afgesloten. Die twee gebeurtenissen
maakten pas goed duidelijk hoe scherp en omvangrijk het conflict in Polen eigenlijk
was. Beide partijen hadden hun stellingen betrokken in het besef dat de tijd van het
voorzichtig aftasten van elkaars kracht en positie voorbij was en dat er nu werkelijk
stappen moesten worden ondernomen die beslissend zouden zijn voor het al dan niet
voortzetten van de ‘Poolse zomer’.
De gebeurtenissen in de zomer van 1980 hadden de leiders van de Partij volkomen
overrompeld en haar in een diepe, interne crisis gestort. Vrij algemeen werd in de
gelederen van de Partij de behoefte gevoeld om orde op eigen zaken te stellen. Het
partijcongres bracht geen wezenlijke veran-
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deringen: de oudere garde bleef binnen de partijleiding domineren; de vraag of het
principe van de leidende rol van de Partij geen hinderpaal vormde voor het herstel
van het vertrouwen van de arbeidersklasse in de overheid, kwam niet eens aan de
orde. Bovendien bleek de Partij geen geloofwaardig alternatief te kunnen bieden
voor Giereks ‘Wirtschaftswunder op krediet’, om de belabberde economische situatie
te verbeteren.

Moeilijkheden binnen Solidariteit
Het feit dat Solidariteit in het eerste jaar van zijn bestaan was uitgegroeid tot het
verzamelpunt van alle bestaande oppositionele stromingen, kwam tijdens het eerste
landelijke congres nog eens duidelijk naar voren. De leiders van Solidariteit werden
opnieuw geconfronteerd met de tegenstellingen in eigen kring tussen een gematigde
meerderheid en een radicale minderheid. Dit plaatste de pragmatici voor grote
moeilijkheden: enerzijds moesten de radicalen in toom worden gehouden, teneinde
de argwaan van de Partij en van de andere Oostblokstaten binnen de perken te houden;
anderzijds zagen de gematigden zich gedwongen om de radicalen in bescherming te
nemen tegen aanvallen van buitenaf, waardoor de pogingen om tot een vergelijk te
komen met de verzoeningsgezinde elementen binnen de Partij ernstig werden
bemoeilijkt.
Het aan beide zijden afnemende vermogen om de last van een voortdurend heen
en weer geslingerd worden tussen hoop en frustratie te dragen, trad in de loop van
het najaar van 1981 steeds duidelijker aan de dag. Medio oktober dwongen de
conservatieve krachten en vermoedelijk ook de Russen Kania - die voor hen het
symbool was geworden van het steeds maar weer toegeven aan de eisen van
Solidariteit - af te treden als partijleider. In zijn plaats kwam generaal Jaruzelski.
Daarmee hoopten de Partij en de Russen orde en gezag in het land te herstellen.
Solidariteit reageerde op deze nieuwe poging van de Partij om haar machtspositie te
benadrukken op 28 oktober met een landelijke waarschuwingsstaking van één uur.
Die verharding van beide kanten bracht de openlijke confrontatie tussen vakbond en
Partij weer een stap dichter bij, ondanks besprekingen tussen generaal Jaruzelski,
Lech Walesa en de primaat van Polen, aartsbisschop Jozef Glemp, in november over
een eventueel ‘historisch compromis’.

Russische bedenkingen
Hoewel de Sovjet-Unie vóór en na 13 december 1981 herhaalde malen

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

638
duidelijk blijk gaf van haar ontstemming over de ontwikkeling in Polen, is zij tot op
heden nog niet overgegaan tot een directe en openlijke militaire interventie.
Overwegingen van praktische aard, zoals het te verwachten verzet in Polen tegen
een militaire bezetting, de negatieve gevolgen voor de betrekkingen met het Westen
en de wetenschap dat het Poolse leger onder generaal Jaruzelski betrouwbaar genoeg
is om tegen Solidariteit op te treden, zullen de Kremlinleiders tot de nodige
terughoudendheid hebben aangespoord. Een ver voortgeschreden hervorming in
Polen - waarvan de mogelijkheid zelfs onder de huidige omstandigheden nog niet
geheel is uitgesloten - blijft voor de Sovjet-Unie echter onaanvaardbaar. Polen vormt
namelijk een essentieel onderdeel van het Warschaupakt, dat niet louter een militaire
alliantie is ter bescherming van de Sovjetrussische grenzen, maar tegelijk de kern
van een systeem van allianties waarmee de Sovjet-Unie zich heeft omgeven ten
dienste van haar eigen ideologische doelstellingen. Voor de instandhouding en
eventueel uitbreiding van dit systeem (Afghanistan in december 1979, Polen in
december 1981) zal Moskou zich alle mogelijke offers getroosten en het zal zeker
niet toelaten dat het Westen op de een of andere manier een vaste voet in Oost-Europa
probeert te verkrijgen. Niet door te trachten het destabiliseringsproces in het Oostblok
te bevorderen, noch door een ‘appeasement’ zal het Westen een duurzame, reële
ontspanning in Oost-Europa kunnen bevorderen, maar eerder door het helpen
opbouwen van een ‘organische verhouding’ tussen de Sovjet-Unie en haar
bondgenoten.

Jaruzelski's noodmaatregel
Generaal Jaruzelski heeft op 13 december 1981 zijn laatste troefkaart uitgespeeld,
die vermoedelijk tevens een vastbesloten poging was om een directe Russische
militaire interventie te voorkomen. De met de afkondiging van de oorlogstoestand
gepaard gaande noodmaatregelen waren zeker geruime tijd vóór 13 december
voorbereid, doch de beslissing om naar een militaire machtsovername over te gaan
werd waarschijnlijk begin december genomen gezien de risico's van een confrontatie
die op een onbeheersbare escalatie en een militaire interventie van de Sovjet-Unie
kon uitlopen. Wellicht gaven de doorslag de plannen van Solidariteit voor een
massademonstratie in Warschau en voor een referendum dat de heerschappij van de
Partij en de grondslagen van het systeem aan de kaak zouden hebben gesteld. Bij
Solidariteit was de neiging versterkt tot de opbouw van een ‘alternatieve staat’,
hetgeen door de propaganda van het regime en die van de Sovjet-Unie eerder op de
korrel was genomen.
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Solidariteit handelde evenwel meer onder dwang van de omstandigheden en uit
reactie, en meende zich tegenover de vijandelijke strategie van het ‘in de chaos
verstikken’ te moeten verweren. De vakbeweging klaagde dat de regering nauwelijks
iets deed om het economisch afglijden af te remmen, ook niet door Solidariteit een
constructieve bijdrage op redelijke voorwaarden te laten leveren. Dit moest wel leiden
tot de neiging, oplossingen te zoeken in de richting van een alternatieve regering.
Dit zou niet alleen de grondslagen van het bestel hebben aangetast maar ook in strijd
zijn geweest met de akkoorden van Gdansk en de gerechtelijke bepalingen met
betrekking tot de registratie van Solidariteit, die de basis vormden van het toestaan
van de onafhankelijke vakbeweging.
Dit afglijdingsproces neigde er ook toe, de vertrouwensbasis van Solidariteit bij
de bevolking te ondermijnen, omdat er hoop leefde dat het bij totstandkoming van
een vrije vakbond beter zou worden. Hoewel de meeste Polen beseffen dat het zo
simpel niet ligt, had het feit dat het niet beter doch slechter werd, toch enig effect,
hetgeen afbreuk deed aan de gematigde koers van het beperkte conflict die Solidariteit
tot begin december had gevaren. Zo werd Solidariteit er tegelijkertijd van beticht, te
weinig en te veel te doen, met als gevolg een steeds diepere interne kloof en het
dilemma te moeten kiezen tussen zich politiek koest houden of inn de aanval gaan.
De beslissende vraag, ongeveer tot kerstmis, was of de militaire coup van bovenaf
de erosie van Solidariteit zou tegengaan en ‘solidariteit’ met Solidariteit zou
bevorderen, dan wel of een deel van de Polen, of zelfs functionarissen van Solidariteit,
zich achter een stilzwijgende noodcoalitie met generaal Jaruzelski zouden stellen.
Op dit laatste heeft Jaruzelski vermoedelijk gemikt. Met dit doel zijn op 13 december
geen totale, doch beperkende noodmaatregelen genomen, is amnestie voor het tot
dan toe gebeurde verleend, en zijn naast activisten van Solidariteit ook voormalige
partijleiders gearresteerd. Solidariteit heeft in feite de beslissing in de schoot geworpen
gekregen over het al dan niet laten escaleren van het conflict. Het valt moeilijk in te
zien hoe de partijen bij het conflict anders hadden kunnen handelen dan zij deden;
alles wat tot de dramatische culminatie leidde, is objectief gezien begrijpelijk. Het
was een pogen onmogelijke tegenstellingen te overbruggen door in een oud systeem
een daarin niet passend surrogaat voor democratie aan te brengen, zonder volledige
democratie toe te staan. Dit moest leiden tot erosie zonder problemen op te lossen.
De ontwikkeling heeft een tragisch karakter en de hoop dat de laatste akte kan worden
vermeden is tamelijk vaag.
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Nieuwe kijk op Jupiter, Saturnus en Pluto
F. Bertiau
Het lag nogal voor de hand dat de nieuwe exploratiemogelijkheden van de
ruimtevaart op de eerste plaats benut zouden worden om onze dichtstbij gelegen
buren in het zonnestelsel te bestuderen. Op onze maan werden zelfs bemande
landingen uitgevoerd1. Venus en Mars werden met ruimtesondes en door middel
van onbemande landingen onderzocht2. De veel verder afgelegen planeten
Mercurius en Jupiter werden door ruimtesondes zo dicht benaderd dat een
groot aantal nieuwe gegevens aan het licht kwamen3. Van 1979 tot 1981 onthulden
Voyager 1 & 2 verrassende nieuwe feiten over de manen van Jupiter en de ringen
van Saturnus. Daarover willen wij het in dit artikel hebben. Dat onze inzichten
over de verst afgelegen planeet Pluto eveneens grondig gewijzigd werden, hebben
wij niet aan de ruimtevaart te danken, maar aan een nieuwe observatietechniek
- vanop de aarde! - die telescoop en computer combineert.

De manen van Jupiter
In juli 1979 bevestigde Voyager 2 vooreerst alles wat men reeds wist over Io, de
eerste Galileïsche maan. De ruimtevaartsonde toonde ons bovendien een heel nieuw
soort wereld: Io verschilt van alle andere manen in het zonnestelsel doordat men op
haar oppervlak geen enkele inslagkrater waarneemt; maar wel meer dan honderd
vulkanen en caldera's. Een uitermate actief vulkanisme wijzigt voortdurend het
oppervlak van deze maan: niet minder dan acht uitbarstingen werden in actie door
de ruimtesonde gefotografeerd. De gele en oranje kleur en vooral de grillige
landschaps-

1
2
3

H. Jans, Ware en valse drukte om het maanonderzoek, in Streven, mei 1971, pp. 834-843.
Cfr. F. Bertiau, Venus en Mars na twintig jaar ruimtevaart, in Streven, aug. 1977, pp.
900-1.001.
Cfr. F. Bertiau, Mercurius en Jupiter na twintig jaar ruimtevaart, in Streven, nov. 1977, pp.
147-158.
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vormen doen denken aan een gigantische solfatare zoals men die in het
Yellow-stone-park en in de buurt van de Vesuvius aantreft. De uitzonderlijk sterke
geologische activiteit van Io wordt veroorzaakt door de nabijheid van Jupiter (op 5,7
Jupiterstralen), die door zijn getijdenwerking de maan voortdurend vervormt. Het
sterk wisselend magnetisch veld van Jupiter, dat om de vijf uur over Io heen zwiept,
is zeker niet vreemd aan die vulkanische activiteit.
De tweede Galileïsche maan Europa is bijna twee maal (1,71 maal) verder van
het Joviaanse oppervlak verwijderd dan Io. Aangezien de getijdenkrachten en het
magnetisch veld afnemen met de derde macht van de afstand, zijn beide veel zwakker
in de buurt van Europa die dan ook geen vulkanisme vertoont. Het is evenwel zeker
dat ook deze maan geologisch actief is. Men schat dat gemiddeld om de 50.000 jaar
een grote meteoriet het oppervlak omwoelt. Men had dan ook een oppervlak verwacht
dat geleek op dat van onze aardse maan. Inslagkraters blijken echter zeldzaam te
zijn. In plaats daarvan zag Voyager 2 een soort witte sneeuwbal die over heel het
oppervlak gekraakt is. Europa bestaat voor 20% uit ijs dat door de getijdenkrachten
van Jupiter voortdurend gebroken wordt. De ijslaag is meer dan 20 km dik en daarin
wordt elke inslagkrater na enkele duizenden jaren volledig uitgewist.
De derde en vierde Galileïsche manen, Ganymedes en Callisto, zijn van het eerder
klassieke type. De materie waaruit zij samengesteld zijn, is bijna een halve maaal
lichter dan die van Io en Europa. Inslagkraters komen veelvuldig voor en
lava-overstromingen vormen er uitgestrekte maria net als op onze aardse maan.
Voor Voyager 2 had Jupiter nog een laatste verrassing in petto. Toen de sonde in
de schaduw van de planeet binnendrong, draaiden de camera's zich om en
fotografeerden de rand van Jupiter: een smalle heldere ring omsloot de hele planeet.
Waar de ring aan de voorzijde onzichtbaar gebleven was door de te sterke straling
van de planeet, stak hij tegen de donkere achtergrond scherp af. Hij bestaat uit kleine
stofdeeltjes die het licht verstrooien. Evenals de ring(en) van Saturnus draait hij in
het evenaarsvlak van de planeet.

Saturnus, de geringde planeet
In de ontdekkingsgeschiedenis van de planeten was 1610 een jaar van zeldzame
verrassingen. Toen Galileï Saturnus, de verst verwijderde bekende planeet, met zijn
kijker waarnam, meende hij een driedubbele planeet te zien: ‘tergeminum observavi’
schrijft hij, ik zag een drieling. De planeet
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had niet de normale bolvorm, maar vertoonde twee uitstulpingen, diametraal tegenover
elkaar gelegen. Pas in 1655 gaf Huyghens een aannemelijke verklaring: Saturnus
bezit een ring. Drie eeuwen lang bleef het nieuws over Saturnus schaars. Niemand
verwachtte dat 1980 en 1981 zo'n vloed van boeiende informatie over Saturnus zou
brengen.
Bijna twee maal verder van de zon verwijderd dan Jupiter, op 9,5 astronomische
eenheden4, beweegt Saturnus zich op een bijna cirkelvormige baan (excentriciteit =
0,0056)5, met een geringe helling (2°29') ten opzichte van de ecliptica6. Saturnus is
de tweede grootste planeet in het zonnestelsel. Haar diameter is 9,46 maal groter dan
die van de aarde en haar massa is 95,15 maal groter: hieruit volgt dat de dichtheid
van Saturnus (0,7) veel geringer is dan die van Jupiter (1,34). Saturnus is bijgevolg
uit veel lichter materiaal opgebouwd dan Jupiter. Het meest opvallende kenmerk van
Saturnus is vanzelfsprekend de ‘ring’ die om de 14,73 jaar voor ons onzichtbaar
wordt. Zoals Jupiter (in 9 u 56 min) draait ook Saturnus heel snel om de eigen as
(eenmaal in 10 u 15 min). Die rotatie-as helt ten opzichte van de ecliptica met een
hoek van 26°44': Saturnus heeft dus seizoenen even goed als de aarde en Mars. Mocht
de helling van de rotatie-as even klein geweest zijn als die van Jupiter, dan had men
waarschijnlijk het bestaan zelf van de ring niet vóór 1980 gemerkt. De snelle rotatie
van Saturnus heeft een merkbare afplatting van de polen tot gevolg. Aangezien de
lichtere materie van Saturnus een nog meer gasvormig karakter heeft dan de materie
van Jupiter, is die afplatting heel sterk, nl. 0,098 (= 1 - Poolradius/Evenaarsradius).
De afplatting van de aarde en Jupiter bedragen resp. slechts 0,0034 en 0,009. Met
een amateurkijker kan men al heel goed de ovale vorm van Saturnus waarnemen.
Een ander gevolg van Saturnus' snelle rotatie zijn de snelle turbulenties in zijn
atmosfeer, zoals men die ook in de Joviaanse atmosfeer kan waarnemen7.

4
5

6

7

De astronomische eenheid is gelijk aan de gemiddelde afstand van de aarde tot de zon en
bedraagt 150 miljoen km.
De excentriciteit is een maat voor de ellipticiteit van een kegelsnede. Een cirkel heeft een
excentriciteit gelijk aan nul, die van een parabool is gelijk aan één, en die van een ellips ligt
tussen nul en één. Wiskundig is de excentriciteit gelijk aan de verhouding tussen de afstand
van de brandpunten én de grote as van de kegelsnede.
De ecliptica is de grote cirkel van de hemelbol beschreven door de zon bij haar schijnbare
dagbeweging óf beschreven door de aarde bij haar werkelijke beweging om de zon. De cirkel
bepaalt tevens het vlak van de ecliptica (eveneens ecliptica geheten), ten opzichte waarvan
de banen van de meeste planeten slechts een geringe helling vertonen - met uitzondering van
Pluto (hellingshoek = 17,2°) en in veel mindere mate van Mercurius (hellingshoek = 7°).
Cfr. F. Bertiau, Mercurius en Jupiter na twintig jaar ruimtevaart, o.c., pp. 157-158.
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De vele ringen van Saturnus
Zoals haast alle planeten draait ook Saturnus tegen de klok (in de veronderstelling
dat men vanuit de Noordpool van de ecliptica op de planeet neerkijkt). De grote
massa, de derde grootste in het zonnestelsel na de zon en Jupiter, beheerst een
uitgebreid stel manen én ringen. Want sinds 1980 is gebleken dat Saturnus niet één
maar zeer veel ringen bezit. Tot vóór de ruimtetochten van Voyager 1 & 2 meende
men dat de ring die in het evenaarsvlak van de planeet draait, slechts op twee plaatsen
‘scheidingen’ of onderbrekingen bezat (de scheidingen van Cassini en van Encke),
zodat men van een A-, B- en C-ring gewaagde, waarbij men van buiten naar binnen
nummerde. Daar men dwars door de ring heen sterren kan waarnemen, vermoedde
men dat de ring uitsluitend uit fijne stofdeeltjes en ijskorreltjes bestond. De dikte
van de ring schatte men op 20 km. In feite bewegen alle deeltjes binnen de ring
volgens de wetten van Kepler: de binnenste rand draait in 2,23 dagen, de buitenste
in 6,05 dagen om de planeet. Dat kon men afleiden uit de studie van het spectrum
van de ring. Toen Voyager 1, na een vierjarige reis en na zijn bezoek aan Jupiter,
Saturnus tot op een paar miljoen km genaderd was, begon men de details van de ring
nauwkeuriger waar te nemen. Wat men vroeger als een vrij homogene driedubbele
ring had gezien, bleek in feite uit tientallen en zelfs honderden smalle ringetjes te
bestaan, die elk slechts een paar km dik zijn. Sommige weerkaatsten het zonnelicht,
andere vanuit de schaduw van de planeet bekeken, bleken min of meer doorzichtig
te zijn. Wat men al vermoed had, werd nu bevestigd: zowel aan de binnen- als aan
de buitenkant van de bekende ringen A, B en C, vond men zwakkere ringen, de
D-ring aan de binnen- en de E- en F-ring aan de buitenkant. Het ringensysteem van
Saturnus vangt in feite al aan niet ver boven het wolkendek van de planeet en strekt
zich uit tot op 2,8 maal de planeetstraal, waar zich nog een uiterst ijl ringetje, de
G-ring bevindt. De al lang bekende Cassinischeiding bevindt zich op 2 Saturnusstralen
afstand en wordt veroorzaakt door de accumulerende storingen van de maan Mimas,
die een brede zone heeft ‘schoon geveegd’.
Tot op 50.000 km van de ring genaderd merkte Voyager 1 dat ieder ringetje niet
overal even sterk het zonnelicht weerkaatst: men had de indruk dat in de B-ring
lichtende ‘spaken’ naar het centrum van de planeet gericht zijn. Aanvankelijk dacht
men dat deze spaken, tijdens het draaien van de ring, rechtlijnig bleven, maar later
bleek dat ze mee bewegen volgens de wetten van Kepler. Bij opvallend zonnelicht
bekeken zijn ze helder, vanuit de schaduw van de planeet gezien zijn ze duister. De
ware aard van dat
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optisch effect is nog niet doorgrond: waarschijnlijk gaat het om stofdeeltjes die uit
de ring magnetisch opgetild worden.
De doortocht van Voyager 2 dwars door het ringsysteem maakte een betere studie
van de samenstelling van de ringen mogelijk. Niet alle ringetjes zijn uit hetzelfde
materiaal samengesteld: de C-ring bevat kleine satellieten van ongeveer 2 m diameter,
in de Cassini-scheiding vindt men blokken van 8 m en in de A-ring van 10 m. Het
idee dat de ringen uitsluitend uit kleine korrels en stof zouden bestaan, is hiermee
geheel verlaten. Op zijn plaats in het zonnestelsel blijkt Saturnus een machtig centrum
van aantrekking te zijn, niet alleen voor enkele grote manen, reeds door Galileï
opgemerkt, maar ook voor satellieten van alle mogelijke afmetingen, gaande van
fijne stofdeeltjes tot satellieten groter dan de aardse maan. Het aantal geïdentificeerde
manen groeide aan tot zeventien en tegelijk werd duidelijk dat kleinere manen die
in (of in de buurt van) een ring bewegen, de vorm van de ‘ringetjes’ bepalen. Zo
wordt de F-ring aan de buitenkant van de grote ring a.h.w. ‘bewaakt’ door twee
maantjes die er langsheen glijden, één langs de binnen- en de andere langs de
buitenkant ervan. Zij beïnvloeden de vorm van de F-ring zo sterk dat die periodisch
uitgerafeld wordt als een touw. De detailstructuur van de ring wordt waarschijnlijk
gedomineerd door de aanwezigheid van kleine, niet waarneembare maantjes.

De vele manen van Saturnus
De satellieten van Saturnus kan men in drie klassen onderbrengen: de zeven grootste
die in het vlak van de ecliptica bewegen, de talrijke maantjes die bij het ringensysteem
horen en zich bewegen in het evenaarsvlak van de planeet, en enkele kleine manen
zoals Phoebe, die vrij rond de planeet cirkelen en waarschijnlijk - door Saturnus ‘ingevangen’ kometen zijn.
De grootste maan van Saturnus, Titan (5.140 km diameter) is de tweede grootste
van het zonnestelsel. Door Voyager 1 werd hij van dichtbij bekeken. Men wist reeds
dat Titan een atmosfeer bezit, zodat men er een zwakke kandidaat in zag voor de
eventuele aanwezigheid van leven. De atmosfeer van Titan bleek 4,6 maal dichter
te zijn dan de aardse: het vaste oppervlak kon niet worden gefotografeerd. De
atmosfeer bestaat hoofdzakelijk uit stikstof (cyaangas is eveneens aanwezig) en de
gemeten temperatuur bedraagt -292°. Men vermoedt dat alle water er bevroren is, al
is de temperatuur onder het wolkendek nog onbekend. Mocht de NASA ooit nog een
kans krijgen, dan zal zij wellicht het Titan-probleem proberen op
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Io, vulkanisch actieve maan van Jupiter

Vulkaanuitbarsting op de kim van Io
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te lossen zoals ze dat voor Venus deed (door o.m. onbemande ruimtesondes op het
oppervlak te laten landen)8.
De andere manen zijn veel kleiner in omvang en massa en hebben geen atmosfeer.
Mimas, de eerste grote maan (390 km diameter) beweegt zich op 3 Saturnusstralen
van de planeet: een inslagkrater van 130 km diameter is het gevolg van een botsing
die deze maan best had kunnen vernietigen. Dione (1.120 km diameter) en Rhea
(1.530 km diameter) hebben een pokdalig uitzicht: talloze inslagkraters, grote en
kleine, hebben het oppervlak omgewoeld en op Rhea zijn grote gebieden door lava
overspoeld. Phoebe (50 km diameter), de negende in grootte, draait in tegengestelde
zin van de andere manen. Haar helling ten opzichte van de ecliptica is eveneens
abnormaal, 150°9. Het is een ‘ingevangen’ komeet.
Evenals Jupiter blijkt ook Saturnus ‘bijna’ een ster te zijn: de planeet straalt veel
meer warmte uit dan zij ontvangt. Het helium dat evenmin als in het geval van Jupiter
aan de planeet kan ontsnappen, condenseert zeer langzaam in de kern ervan en levert
gravitatie-energie op die wij als stralingsenergie waarnemen. Dat verklaart tevens
waarom, tegen de verwachtingen in, de atmosfeer van nog 11% helium bevat. Een
laatste verrassing bezorgde Saturnus ons met betrekking tot zijn magnetisch veld.
Hoewel Saturnus evenals Jupiter een sterk magnetisch veld bezit, dat tot op een
afstand van 15 Saturnusstralen door de zonnewind tot een schokfront wordt
weggedrukt, staat de stralingsgordel van Saturnus loodrecht op de rotatie-as, en niet
schuin zoals dat bij Jupiter het geval is. Om die reden wellicht treft men op de
dichtstbij gelegen grote maan Mimas geen actieve vulkanen aan (die op Io wel
voorkomen) en is de ring van Saturnus stabiel.

Nog meer ringen in het zonnestelsel
Een aanzienlijk gedeelte van de oernevel waaruit het zonnestelsel is ontstaan, heeft
Saturnus tot zich getrokken en de materie ervan in zijn evenaarsvlak geconcentreerd.
Oorspronkelijk was de ring niet vlak, maar veeleer een torus, een dikke ring.
Aangezien elk deeltje binnen die ring een Keplerbaan volgde, waren onderlinge
botsingen talrijk. Alleen cirkelvormige banen in het evenaarsvlak waren stabiel en
kregen geleidelijk de

8
9

Cfr. F. Bertiau, Venus en Mars na twintig jaar ruimtevaart, o.c., pp. 992-996.
De waarde van de hellingshoek groter dan 90° is een conventionele manier om aan te geven
dat Phoebe op haar baan tegen de klok draait.
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Dione, een klassieke Saturnusmaan

Detailstructuur van de Saturnusring
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overhand. De Saturnusring vult het gebied op waar grote manen zich niet kunnen
vormen: ze worden er door getijdenkrachten uit elkaar gerukt. Het is dus niet
verwonderlijk dat ook Jupiter een ring heeft, al is die veel minder ontwikkeld dan
de Saturnusring. Dat men hem vanop de aarde nog niet had waargenomen, is vooral
te wijten aan het feit dat hij ongeveer in het vlak van de ecliptica draait en bovendien
niet erg lichtgevend is. Omdat Jupiters vier grote manen, Io vooral, de vorming van
een ring verhinderen, is de Jupiterring zo zwak ontwikkeld. De manen van Saturnus
zijn daarentegen vrij klein. De enige, zeer massieve maan Titan bevindt zich op 20,33
Saturnusstralen van de planeet, terwijl de dichtstbij gelegen, grote maan Io zich op
slechts 5,92 Jupiterstralen van die planeet bevindt. Io bezit bovendien een massa die
1.825 maal groter is dan die van de dichtstbij gelegen, grote maan van Saturnus,
Mimas. De storingen van Mimas volstaan nu reeds om in de Saturnusring de
Cassini-scheiding te weeg te brengen. Mocht Mimas de massa van Io gehad hebben,
dan zou ook rond Saturnus een groot deel van de ring verdwenen zijn.
De Jupiterring werd voor het eerst gefotografeerd door Voyager 1 in 1979. Hij
bevindt zich op 1,8 Jupiterstralen van het centrum en ligt als een vlakke, ijle ring aan
de buitenkant van een torus van fijn stof die ongeveer 20.000 km dik is.
Ook Uranus blijkt een ring te bezitten, al werd die tot nu toe nog niet
gefotografeerd. In 1977 merkte men op de Kuiper Airborne sterrenwacht dat een
door Uranus bedekte ster, vóór en na de occultatie door de planeet, aan beide kanten
ervan zeven maal in lichtintensiteit verminderd was. De symmetrie van het
verschijnsel wekte het vermoeden dat Uranus eveneens een ring bezit, in het
evenaarsvlak van de planeet. Aangezien de rotatie-as van Uranus bijna samenvalt
met de ecliptica, moet die ring ongeveer loodrecht op de ecliptica staan. De bedekking
van andere sterren door Uranus heeft dat vermoeden bevestigd. Voor zover wij thans
weten, heeft Uranus vijf niet zeer massieve manen: het bestaan van een tweede,
uitgestrekte ring zoals rond Saturnus ligt dan ook voor de hand. Nu reeds weten wij
dat die ring ten minste acht ‘scheidingen’ vertoont, wat laat vermoeden dat ook hij
een groot aantal kleine manen heeft zoals Saturnus.
Voyager 2 zal in 1986 Uranus bereiken en wellicht houdt de ‘scheve planeet’ dan
nog een aantal verrassingen in petto. Voor astronomen wordt het alvast een drukke
tijd. Niet minder dan drie ruimtesondes zullen vanuit Zuid-Amerika (Ariane), Rusland
en Japan in de maanden januari en februari 1986 de komeet Halley tegemoet vliegen,
die op 10 februari de zon het dichtst benadert. De VS, in toom gehouden door de
besparingen
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van president Reagan, zullen dit keer met gekruiste armen toekijken.
Dat de aarde en andere binnenplaneten geen ring hebben, is te wijten aan de
storende krachten die uitgaan van de zon, de aardse maan en andere planeten: die
verhinderen de vorming van een stabiele ring. Onze weer- en communicatiesatellieten,
die in een ring in het evenaarsvlak van de aarde bewegen, ontvangen om de twee
weken één voor één instructies om de afwijkingen van hun cirkelvormige baan te
corrigeren: dat gebeurt vanuit een coördinatiecentrum in Toulouse, het CRGR (Centre
de Recherche de Géodésie Speciale). De aarde is niet massief genoeg om de storende
invloed van de zon en vooral de maan te neutraliseren. Daar de brandstof van de
kunstmatige satellieten door de herhaalde malen uitgevoerde correcties na een paar
jaar uitgeput raakt, worden de meeste satellieten na enkele jaren waardeloos en drijven
weg uit het evenaarsvlak. In die toestand komt misschien verandering dank zij de
ruimtependel, die de satellieten ter plaatse (!) opnieuw kan voltanken.
Uranus en Neptunus zijn sterk verwant met Jupiter en Saturnus: het zijn planeten
met een groot volume en een kleine dichtheid. Of Neptunus ook een ring heeft is ons
niet bekend, maar de kansen liggen goed. Men zal daaromtrent slechts zekerheid
hebben wanneer Voyager 2 dat tegen het einde van de eeuw kan bevestigen.

Pluto, een dubbelplaneet
Toen Pluto in 1930 op de Lowell-sterrenwacht werd ontdekt, zag het ernaar uit dat
men de laatste en negende planeet van het zonnestelsel gevonden had. De aanleiding
tot deze ontdekking was een studie van de baan van Neptunus: de door Galle in 1846
ontdekte planeet was men blijven volgen. Tachtig jaar observatie hadden volstaan
om te concluderen dat wij in ons zonnestelsel nog een planeet misten, waarvan de
invloed de waargenomen afwijkingen van de Neptunus- en ook de Uranus-baan zou
verklaren. Niet alleen de zon, maar elke planeet en maan beïnvloeden de baan van
iedere planeet. Lowell bepaalde het gebied van de hemelsfeer waar men diende te
zoeken en in 1930 ontdekte men daar een zwak bewegend object dat, al week zijn
baan af van de voorspelde, toch min of meer overeenkwam met de opgegeven positie.
De nieuwe planeet, Pluto genaamd, naar de god van de Griekse onderwereld, viel
echter erg klein uit. De astronomen hadden veel moeite met de bepaling van zijn
diameter. G. Kuiper gebruikte de beste waarnemingstechnieken met de
Palomartelescoop, maar slaagde er niet in een aanne-
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melijke schatting van de massa te maken. De astronoom-wiskundige Brouwer was
in 1953 van oordeel dat het nog wel meer dan tien jaar zou duren vooraleer men het
mysterie van Pluto zou doorgronden. Die voorspelling is juist gebleken. Pluto voldoet
niet aan de verwachtingen. Het is de enige planeet die zich ver buiten de ecliptica
verwijdert, zelfs tot op 14,6 astronomische eenheden. Alle andere planeten hebben
een bijna cirkelvormige baan, maar de baan van Pluto is sterk elliptisch uitgerekt
met een excentriciteit van 0,246. Tijdens zijn periheliumdoorgang, die zich opnieuw
in 1989 zal voordoen, bevindt de planeet zich zelfs binnen de baan van Neptunus,
op ongeveer een halve astronomische eenheid dichter bij de zon dan Neptunus. En
last but not least, Pluto's massa zou niet meer dan een tiende van de aardmassa
bedragen en een dichtheid moeten bezitten die overeenstemt met de structuur van
lood, wat voor een buitenplaneet op zijn zachtst gezegd ongewoon is.
Merkwaardig genoeg is het niet de ruimtevaart die het geheim van Pluto wist te
achterhalen. De vernieuwde belangstelling voor het planetenstelsel bracht astronomen
ertoe hun klassieke methodes te verfijnen, zodat computers en elektrotechnische
technieken tenslotte het Plutoprobleem oplosten. In 1978 merkte J. Christy dat uiterst
zorgvuldig opgenomen foto's van Pluto niet altijd een cirkelvormig beeldje
vertoonden, maar dat er om de zes dagen een uitstulping aan één zijde verscheen,
die drie dagen later identiek aan de overzijde voorkwam. De regelmatige, periodieke
vervorming van het beeld kon slechts worden verklaard door de aanwezigheid van
een begeleider, die de naam Charon kreeg, naar de veerman in de onderwereld.
De derde wet van Kepler maakt het mogelijk uit de omlooptijd van de componenten
van twee hemellichamen én de lengte van de grote as van de baan, de som van de
massa's te berekenen. De omlooptijd bleek 6,387 dagen te bedragen en de halve grote
as - in dit geval de afstand tussen het centrum van Pluto en het centrum van Charon
- werd geschat op 17.000 km. Het berekenen van de totale massa van beide
hemellichamen wordt dan een eenvoudig rekensommetje: 1/600 van de aardmassa.
Om van Pluto en Charon een zo scherp mogelijk beeld te krijgen - zodat men hun
diameter nauwkeurig kan bepalen - werden de nieuwste technieken aangewend. Van
elke aardse telescoop, hoe volmaakt ook geconstrueerd, wordt de beeldscherpte
begrensd door de instabiliteit van onze atmosfeer. Ieder temperatuurverschil in de
luchtlagen verplaatst het beeldje van een ster of planeet. Wat men ziet of fotografeert
is de som van al die verschoven beeldjes. Om nu een (licht)zwak sterrenbeeldje toch
scherp te fotograferen, stockeert men keer op keer een momenteel scherp maar ui-
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terst zwak beeld in het geheugen van een computer. De talrijke beelden van dezelfde
ster die men b.v. tijdens één minuut opnam, worden daarna door de computer netjes
op elkaar geschoven met een grote winst aan details en met uitschakeling van de
storende invloed van de luchttrillingen. De diameters van Pluto en Charon bleken
3.000 km en 1.100 km te bedragen. Rond 1985 zal de cirkelvormige baan van Charon
vanop de aarde als een rechte lijn gezien worden: Charon snijdt dan het beeld van
Pluto middendoor. Het zal mogelijk zijn de diameter van Pluto met grote
nauwkeurigheid te bepalen en heel wat te weten te komen omtrent het oppervlak van
Pluto en Charon.
Wij weten nu reeds dat Pluto geen rotsplaneet is zoals de aarde en de andere
binnenplaneten. Hij heeft geen atmosfeer en bestaat uit water en waarschijnlijk
methaan, dat ook op Jupiter in gasvorm voorkomt. De dichtheid is ongeveer dezelfde
als die van Jupiter: 1,2 ± 0,1. De afstand tussen Pluto en Charon is uitzonderlijk
klein, terwijl de verhouding tussen de massa's van beide hemellichamen zeer groot
is: tussen Charon en Pluto ongeveer 1/10, waar de verhouding tussen de aardse maan
en de aarde slechts 1/81,3 bedraagt. Rekening houdend met de kleine massa van
Pluto bezit deze planeet dus de relatief grootste maan in het zonnestelsel. Om die
reden kan men Pluto en Charon een dubbelplaneet noemen. Aangezien ze in het
verre verleden, misschien een paar miljard jaar geleden, waarschijnlijk een maan
van Neptunus is geweest, acht men het niet uitgesloten dat het uiteenvallen in twee
hemellichamen verband houdt met haar ontsnapping uit het aantrekkingsveld van
Neptunus. Dat de baan van een klein hemellichaam zoals een komeet of een kleine
planeet grondig gewijzigd wordt, is niets ongewoons. In de laatste dertig jaar werden
de cirkelvormige banen van drie kleine planeten onder de invloed van Jupiter sterk
gewijzigd. Het werden langgerekte elliptische banen.
Eén ding staat nu al vast: Pluto en zijn begeleider hebben geen rol van betekenis
gespeeld in de onregelmatigheden van de banen van Neptunus en Uranus. De
ontdekking van Pluto in 1930 was dus in zekere zin een gelukkig toeval. En de jacht
op een nieuwe planeet is geopend. In Arizona werd een nieuwe sterrenwacht uitgerust
met de jongste elektronische snufjes om in detail een gedeelte van de dierenriem in
de computer te memoriseren en die momentopname dan een tijdje later met een
nieuwe opname te vergelijken. De elektronische analyse maakt het dan mogelijk elke
afwijking in vorm of plaats op te merken. Men hoopt zo alle kleine planeten, kometen
en eventueel zelfs een heuse nieuwe planeet, die nog niet bekend zijn, op het spoor
te komen. Intussen onderzoeken theoretici de storingen in de baan van de grote
planeten om hieruit af te leiden welk
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gebied van de hemelkoepel en wellicht de dierenriem de beste kans biedt om dat
probleem op te lossen.
Dank zij de ruimtevaart en de uitzonderlijke bekwaamheid van de NASA is onze
kennis van het zonnestelsel in een kwart eeuw veel vollediger geworden en misschien
wel honderd maal nauwkeuriger. Maar de nieuwe onopgeloste raadsels blijven niet
minder boeiend en talrijk.
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Wijs worden van je verleden
N. Greitemann en W. Grossouw
W.L. Boelens
Na bijna veertig jaar in het buitenland te hebben geleefd, schrijft de Nederlandse
oud-professor in de exegese aan het Groot-Seminarie Warmond, Dr. Nico
Greitemann, zijn jeugdherinneringen neer. Hij doet dat in meerdere betekenissen
op afstand. De objectiviteit is ermee gediend, wat de auteur niet hindert om met
grote gevoeligheid vanuit subjectieve beleving te rapporteren. Dit verrast, omdat
Nederlanders in het openbaar niet zo gemakkelijk met hun gevoelens te koop
lopen en het literaire genre van de memoires zeldzamer hanteren dan Fransen
en Engelsen.
Hij wil vanuit Wenen antwoord geven op de door buitenlanders telkens gestelde
vraag: ‘hoe het komt dat ons brave, volgzame katholieke volk van vroeger juist in
de afgelopen jaren soms een zo radicale koers heeft kunnen inslaan’ (11). Hij ziet
ten dele de verklaring in de ‘strenge en eenzijdige opvoeding van vroeger’. Hij gaat
deze verklaring niet met theoretische bespiegelingen, maar met een beschrijving van
het ‘roomse volle leven’, zoals hij dat terugblikkend ervaren heeft, inkleuren. De
titel van zijn boek, Op zoek naar de tweede onschuld, is treffend, omdat de tweede
onschuld of naïviteit verwijst naar Sören Kierkegaard en Edward Schillebeeckx, die
op de gevolgen van het kritisch wetenschappelijk onderzoek hebben gewezen. Zo
katholieken zich zelf die vragen al niet hebben gesteld, dan deden het wel hun kritische
medeburgers of tegenstanders. Met name exegeten als Greitemann, die in 1903 werd
geboren en van 1931 tot 1941 doceerde, hebben bij hun historisch-kritische
bestudering van bijbelse teksten geleerd, dat de schrijvers in de oudheid binnen hun
verhalen een eigen interpreterende visie op de eigentijdse gebeurtenissen en personen
gaven. Hun persoonlijke visie en interpretatie vertellen zij als een historisch zó
gebeurde geschiedenis. Deze ‘narratieve onschuld’ (Schillebeeckx) van de antieke
geschiedschrijving is niet meer de onze sinds de exacte historische wetenschap met
een nieuw instrumentarium naar de objectief feitelijke inhoud van een historisch
verhaal kan speuren. Deze kunde en behoefte brengen tevens een andere
gezagsverhouding met zich mee inzover de werkelijke inhoud en waarde van
gezagsuitspraken kritisch worden
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onderzocht en beoordeeld. Pas na een kritisch onderzoek kan weer in kinderlijke
onschuld of naïviteit voortgeleefd worden.
Greitemann is kritisch genoeg om met de ‘nodige eerlijkheid’ het roomse leven
van zijn jeugd uit de doeken te doen, maar wenst ‘niet zonder eerbied’ te werk te
gaan. Er wordt niet minder duidelijk door, dat het zó met dat roomse leven niet verder
kon, met hem niet en met het nageslacht niet. Daarmee krijgt zijn boek in wijdere
zin een historische waarde. Het corrigeert daarmee pogingen om de veranderingen
in het Nederlandse katholicisme eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog te laten
beginnen. De wortels van de kritische bewustwording van het katholieke volksdeel
liggen reeds in het begin van deze eeuw, waar Greitemann met zijn bestaan en
beschrijving begint. Die vroege wortels worden duidelijk voor wie de massieve
onderdrukking van nieuwe stromingen op het gebied van de filosofie, theologie en
vooral bijbelwetenschappen registreert. De grote zelfstandige denkers aan het begin
van deze eeuw werden op het drijven van antimodernistische integralisten, die een
wisselvallig ontstane traditie tot een objectieve en niet ter discussie te stellen waarheid
voor alle tijden verklaarden, van hun leerstoel verwijderd. Deze waarneming intrigeert
temeer, omdat zij na hun aanvankelijke diskwalificatie op hoge leeftijd weer werden
erkend en met een monseigneurstitel vereerd. Zo verging het de dogmaticus G. van
Noort, ontslagen in 1908, en Th. Vlaming, ontslagen in 1906. Beiden open denkende
theologen, die Warmond tot een theologisch centrum van naam maakten. Dr. H.
Poels bereikte niet eens de voor hem bedoelde leerstoel voor exegese in Roermond.
Hij kreeg grote naam in het arbeiderspastoraat, waar ook een monseigneurstitel op
volgde.
Over deze emancipatie van het Nederlandse katholicisme, waarvan de aanzetten
niet na 1950 maar rond 1900 gezocht moeten worden, schrijft Greitemann. Vanuit
zijn bekendheid met de toenmalige persoonlijkheden is zijn boek een intieme
aanvulling op de overigens voortreffelijke rangschikking van de historische feiten
door professor L.J. Rogier in In vrijheid herboren - Katholiek Nederland 1853-1953
(1953). Het begin van de aanvankelijk gefrusteerde emancipatie of kritische
bewustwording legt Rogier in de periode 1900-1925 onder de treffende titel ‘De
kwarteeuw der ontluiking’ (pp. 431-616). Zulke studies vormen een correctie op de
stelling van de kerkhistoricus Dr. J. Bots s.j., die de snelle veranderingen in het
Nederlandse katholicisme wijt aan een kleine groep van op macht beluste nieuwrijken,
die na 1950 tegen de wil van het volgzame kerkvolk de leiding in handen namen.
Het is kenmerkend, dat de geleidelijke groei vanaf 1900 in deze opvatting niet in het
vizier komt en met enkele nietszeggende bladzijden wordt afgedaan. Dit gebeurt in
Bots' Zestig jaar Katholi-
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cisme in Nederland (1981) en in meerdere vrijwel identieke publikaties van zijn hand
in binnen- en buitenland. Het gevaar dreigt daarbij, dat men zonder lering uit de
historie te trekken nogmaals tot een integralistische ketterjacht overgaat, om
diepgewortelde ontwikkelingen op autoritaire wijze af te breken of terug te draaien.

Gelukkig, maar niet duurzaam
Greitemann is geboren in Amsterdam. Zijn ouders stamden uit de provincie
Groningen, waarvandaan zij een ‘stugge, zwijgzame en simpele vroomheid’
meenamen. Zij behoorden tot de werknemende middenstand, die in doorsnee
gekenmerkt werd door intense kerkelijkheid met vele vroomheidsgebruiken. Het was
een milieu, waaruit heel wat priester- en kloosterroepingen voortgekomen zijn.
Greitemann beschrijft niet slechts zijn eigen ouders als hij de burgerdeugden
kenschetst: ‘Voor hen was luiheid uit den boze, spaarzaamheid gold als fundamentele
deugd naast volstrekte gehoorzaamheid. Voorop stonden nederigheid en kuisheid’
(16). Bij deze stoere levenshouding onderkent hij tevens een spanning tussen ernst
en blijdschap, die niet slechts zijn vader kenmerkte. Deze was bij alle
zwaarmoedigheid ‘een opgewekte man, die zin had voor humor en altijd uit was op
grapjes en snedige gezegden’ (16). De koude noorderling verschilt hierin niet van
de luidruchtige Amsterdammer. Terecht herkent Greitemann zich in de humoristische
ernst van Godfried Bomans en Michel van der Plas met hun boeken Uit het rijke
Roomsche Leven en het eerder melancholische In de kou. De katholieke opvoeding
en de geestelijke begeleiding waren er in die periode op uit ‘om zoveel mogelijk elk
gevoel van eigenwaarde te onderdrukken. Men was zo bang voor hoogmoed, dat
vooral jonge mensen die begaafd en tevens angstvallig waren, de moed niet opbrachten
om hun talenten vrij te ontplooien en daarin plezier te vinden’ (19). Voor kritiek en
twijfels was er in het parochieleven even weinig plaats als voor een onbevangen
beleving van de seksualiteit. Op het seminarie was het niet anders. Als een student
de raad kreeg om het seminarie te verlaten, ging het meestal om een te ver gaande
‘partikuliere vriendschap’ (26). Greitemann vindt het een begrijpelijke zaak, dat er
een revolutionaire verandering in de opvattingen omtrent seksualiteit moest optreden,
als we naar de krampachtige houding in zijn verleden kijken. Nog als priester en
professor voelde hij zich geïsoleerd door zijn van collega's en studenten afwijkende
mening; zij beschouwden zelfbevrediging als een grote zonde en bleven van oordeel
‘dat seksualiteit iets heel gevaarlijks was, zodat deze bedorvenheid alleen bestreden
kon worden door repressie-
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ve verdringing of ook wel door klerikale grapjes over vrouwen en hun erogene zones’
(29).
Professor Dr. Willem Grossouw, eveneens exegeet maar vanuit het Bossche bisdom,
analyseert de achtergronden scherper in zijn gelijktijdig verschenen memoires Alles
is van u. Gewijde en profane herinneringen (1981). De bijzondere vriendschap werd
als de ergste pest beschouwd, omdat deze de totale overgave aan de kerk in de weg
stond: ‘je moest met iedereen bevriend zijn en dus met niemand. Dat eiste de heilige
onverschilligheid van de jezuïtische (ignatiaanse) spiritualiteit’ (Grossouw, 30). De
strenge en bijna spartaanse levenswijze hinderde een kritisch man als Grossouw niet
om ‘op de beide seminaries echte vriendschappen te hebben genoten, waarvan
sommige tot op de dag van vandaag voortduren’ (Grossouw, 29-30). De seksuele
vervreemding, die tot in de jaren 50 voortduurde, moet aan die gesloten opvoeding
geweten worden. ‘Deze gewetensconflicten werden voor niet weinigen tot een fobie
en hebben later menig jonge priester als een trauma vervolgd. De oorzaak is ten dele
te zoeken bij de redemptoristen, die op Hageveld retraite gaven en zonder een zweem
van jeugdpsychologie die kereltjes en opgeschoten jongens kwelden met hun
donderpreken, waarin de onkuisheid als de grootste zonde en soms als ondermijning
van de gezondheid aan de kaak werd gesteld’ (Greitemann, 27-28).
Een tegenwicht bij die gesloten opvoeding vormt bij Greitemann en nog meer bij
de even later levende Grossouw de kennismaking met de klassieke en moderne
letterkunde, die lange tijd op meerdere seminaries centraal stond. Greitemann miste
daarbij wèl de vrije kritische houding: ‘Door het wegvallen van een gemotiveerde
kijk op de wereld van de mythologie werd de toegang tot de voornaamste werken
uit de literatuur en de muziek (opera) voor ons afgegrendeld’ (Greitemann, 39).
Redding uit het straffe systeem brachten zowel bij Greitemann als Grossouw enkele
individuele bevlogen leraren, die in begaafde leerlingen als onze beide auteurs
propagandisten voor de latere tijd kregen. Beiden hebben ook een opvallende troost
gevonden in de toenmaals opbloeiende gregoriaanse liturgie en verdere kerkmuziek.
Men leefde in de nadagen van Dom Guéranger en van de opkomende Romano
Guardini en Pius Parsch, die nog vele generaties studenten zouden beïnvloeden, naast
de benedictijnen van Affligem en de Nederlander Oscar Huf s.j.. Deze kunstzinnige,
zij het hiëratische liturgie had een spiritualiteit tot gevolg die aanmerkelijk bijdroeg
tot pastorale vreugde bij het liturgische dienstwerk. Geen wonder, dat er soms
nostalgisch naar wordt terugverlangd als men de waarde van nieuwe wederom
tijdeigen vormen niet heeft geproefd en ingevoeld. Greitemann beseft ech-
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ter, dat deze triomfale beleving van de liturgie samenhing met de overwinning op
de 19e eeuwse teruggang en met de maatschappelijke invloed van de katholieke kerk:
‘Als studenten van Warmond beleefden wij een bloeiperiode van het katholicisme
als religieus en zelfs als mondiaal verschijnsel’ (92).
Die overwinning moest echter betaald worden met een krampachtige geslotenheid
van de gelederen. Ook deze houding bepaalde de spiritualiteit. ‘In het reglement
werd de geest van kritiek een pest schier even verderfelijk als de bijzondere
vriendschap genoemd’ (Grossouw, 43). Hij ziet echter ook dat de hoognodige kritische
geest in dezelfde tijd een flinke stoot kreeg door de niveauverhoging van het
middelbaar en hoger onderwijs, waarvoor men zich juist in die tijd energiek in ging
zetten. Ook op de seminaries. Het gebrek aan een kritische en dus alzijdige benadering
van problemen en idealen wijt Grossouw mede aan de mannelijke inkapseling van
de seminaries: ‘De helft van leven en mensdom (het vrouwelijke: W.B.) bestond
gewoonweg niet. En van het mannelijk bestaan ontbraken ook nog allerlei belangrijke
facetten: militaire dienst, handenarbeid, heel de economische sector, de strijd om het
bestaan, rivaliteit. Hele lagen van de persoonlijkheid sombreerden in onbewuste of
schemer-bewuste diepten’ (Grossouw, 57). Bij Grossouw blijft de balans evenals bij
Greitemann uiteindelijk positief: ‘Als ik eerlijk ben, kan ik niet zeggen dat ik me in
Haaren (Groot-seminarie: W.B.) ongelukkig heb gevoeld. Ik heb in Haaren ook veel
en lang niet altijd onwerelds plezier gehad’ (Grossouw, 63 en 67).
Ook Greitemann mist bij de apologetisch ingestelde prof. Van Noort, wiens werken
na zijn afzetting nog vele jaren dienst deden, een kritische instelling: ‘Het werk van
Van Noort overziende kom ik tot de ontdekking, dat ons als studenten op Warmond
een zekere gezonde en wetenschappelijke zin voor kritiek ontbrak. Ik herinner mij,
dat de handboeken van Van Noort voor ons een soort laatste mijlpaal leken, waarover
men niet in ernst discussieerde’ (Greitemann, 67). Een gebrekkige biliotheek en het
verbod om de kritische ontwikkeling van de protestantse theologie te volgen kon
slechts tijdelijk de eigen ontwikkelingen en de aansluiting bij het tijdsgebeuren
verhinderen.

De pijn van het vrije onderzoek
Greitemann studeerde na zijn priesterwijding van 1928 tot 1931 exegese aan het in
hoofdzaak door jezuïeten geleide Pauselijk Bijbelinstituut in
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Rome. Zijn promotie volgde zonder veel weerstand in 1934, toen hij reeds enkele
jaren te Warmond had gedoceerd. Grossouw volgde hetzelfde patroon van 1930 tot
1934, maar sloot zijn studie terstond af met een proefschrift over koptische vertalingen
van de Kleine Profeten. Beiden waren begaafde studenten en beloofden veel met hun
aanvankelijke wetenschappelijke publikaties en onderwijs. Het waren ook toegewijde
werkers voor de kerk of het bisdom. Het getuigenis van Greitemann: ‘Zowel tijdens
mijn studieverblijf in Rome alsook bij het behalen van verschillende academische
graden was ik mij er diep van bewust, dat ik een uitzonderingspositie innam en dat
ik alle behaalde successen eigenlijk alleen aan de kerk te danken had, ook al moet
ik toegeven, dat ik de verschuldigde dankbaarheid maar matig tot uitdrukking heb
gebracht’ (102). Grossouw verbaasde zijn omgeving met een voor hem ‘pijnlijke en
smartelijke belevenis’ (153) doordat hij in zijn laatste romeins studiejaar ging intreden
bij de kartuizers in Parkminster (Engeland) om er na vijf dagen haastig weg te
vluchten. Het was geen onberaden experiment, want de hoge jezuïetenoverste te
Rome, Rudolf Van Oppenraaij, had zijn zegen gegeven. ‘Hij wilde me helpen in
mijn nood uit pure genegenheid, de glorie van de Sociëteit werd er niet door verhoogd’
(157). Open bekent Grossouw dat hij er de bedoeling mee had om zijn ‘steeds heftiger
seksuele begeerten en masturbaties’ (157) in een radicale strijd te overwinnen. Hij
werd daarmee het slachtoffer van zijn tijd, evenals van Oppenraaij: ‘In plaats van
mijn angst voor het eindelijk ontwakende driftleven, mijn neurose, als men een meer
technische term wil gebruiken, geleidelijk weg te nemen door mij van mijn angst te
bevrijden, al was het maar door een tolerante houding jegens menselijke zwakheden,
die een therapie kon voorbereiden, speelde hij juist op die angst, om mijn zogenaamde
zonden te voorkomen en te onderdrukken’ (158). Beiden hebben de kerkgemeenschap
geschokt, doordat zij de uitoefening van hun priesterambt op moesten geven, zij het
op verschillende gronden. Hopelijk stemmen hun late ontboezemingen eerder tot
wijze overdenkingen dan tot harde veroordelingen.
Bij Greitemann ging het om een geloofscrisis en bij Grossouw om de keuze voor
het huwelijk. Pas in het laatste hoofdstuk gaat Greitemann aarzelend en twijfelend
op de oorsprong van zijn crisis in, omdat hij als een goed christen ‘sinds het begin
van mijn opleiding tot de laatste jaren van mijn leven bang ben geweest om ergernis
te geven’ (244). In 1940 ontstond bij Greitemann een identiteitscrisis in de vorm van
een grote ‘onvoldaanheid en ontevredenheid over mijzelf’ (248). Bij de daarop
volgende angsten schuldgevoelens meende hij het geloof verloren te hebben. Hij
getuigt dat hij bij vroegere kennismaking met pastoraal-theologen als Han Fort-
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mann en Willem Berger tot een nieuwe levensinstelling had kunnen komen, zoals
dit voor vele veertigers nodig is (249). Die identiteitscrisis in de vorm van een geloofsen gebedscrisis werd gevoed door volgens hem onhoudbare uitspraken van de
pauselijke bijbelcommissie. Hij kon deze officiële kerkelijke stellingnamen in zijn
lessen niet meer verdedigen. Hij bood in eerlijkheid zijn ontslag als professor in de
exegese aan en kreeg bij het hartelijk afscheid van zijn bisschop niet veel meer dan
de belofte van begeleidend gebed. In de volgende veertig jaren merkte Greitemann
dat zijn ‘fundamentele geloofservaring niet was aangetast’ (255) en langzaam tot
een gelukkigmakende groei kwam. Voor de lezers geldt de onuitgesproken oproep
tot mildheid en begrip jegens persoonlijke experimenten. Kenmerkend voor de
toenmalige kerkelijke geslotenheid zijn de ervaringen die kardinaal Bernard Alfrink
aan het slot van zijn wetenschappelijke arbeid in Rome beleefde. Hij studeerde vlak
voor Greitemann (1924-1927) en haalde zijn licentiaat of doctoraal ‘met lof’. Daarna
werkte hij te Rome aan zijn proefschrift en was tijdgenoot van Greitemann, die over
de strubbelingen rond het proefschrift verslag doet (144-148). Alfrink vertoefde voor
zijn studie in Jerusalem en kwam in 1929 in Rome terug om te promoveren. De
Pauselijke Bijbelcommissie keurde de studie, die onder auspiciën van het Pauselijk
Bijbelinstituut gemaakt was, af. Van 1929 tot 1930 vertrok Alfrink naar Nederland
om zijn dissertatie, Israelitische und babylonische Jenseitsvorstellungen, grondig te
herzien. Er moest ondermeer een heel katern verwijderd worden. Deze herziene
versie werd aanvaard. Bij de openbare les, die de promotie completeerde, kreeg
Alfrink opnieuw moeilijkheden. Hij gaf een beschrijvend overzicht van de bestaande
visies omtrent het letterkundige karakter van het boek Jona. De opponenten hebben
Alfrink blijkbaar tot uitlatingen over de historische objectiviteit van het
duidend-verhalende Jonaboek willen verleiden. Alfrink wilde de opponenten de wind
uit de zeilen nemen door de ‘meest veilige positie’ (146) te kiezen. Volgens zijn
eigen zeggen bij Greitemann ‘uit vrees voor nieuwe moeilijkheden. Heel vervelend,
met name ook omdat hij (secr. van de Bijbelcommissie) bleef doorzagen en van geen
ophouden wist’. Uiteindelijk slaagde hij voor het examen, maar er kon geen met lof
of met de meeste lof af. Het bleef bij een magere kwalificatie zonder vermelding, wat
in normaal Nederlands heet: met de hakken over de sloot! Aandoenlijk is de steeds
gebleven bewondering van Greitemann voor zijn studiegenoot: ‘Toch heb ik na
afloop geen enkel woord van verbittering of teleurstelling te horen gekregen, ofschoon
hij wel degelijk gemerkt moet hebben, dat ik hevig geschokt was’ (147). Met het
oog op zijn eigen minder geslaagde worstelingen bekent hij: ‘Ik moet er echter

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

660
aan toevoegen, dat Alfrink beslist veel vromer was dan ik en dat hij zijn gebedsleven
beter verzorgd moet hebben. Bovendien zal Alfrink toen al een weg gevonden hebben
die geloof en wetenschap met elkaar verbond’ (148).
Grossouw zag enkele jaren later dezelfde moeilijkheden inzake een gunstige
beoordeling van wetenschappelijke resultaten. Met de koptische vertalingen van de
bijbel als onderwerp voor zijn proefschrift ging hij het bijbeltheologische terrein,
waar veroordelingen van onrechtzinnigheid dreigden, uit de weg (Grossouw, 145).
Hij promoveerde in 1935 zonder moeilijkheden op wetenschappelijk vlak, maar wel
na een met de mislukte Parkminsterreis samenhangende instorting. Het werd een met
grote lof. In de aanvangsjaren van zijn professoraat kwamen de moeilijkheden ook
op Grossouw af in de vorm van een geheime aantijging van onrechtzinnigheid. Hij
werd door een collegaprofessor zonder vooroverleg bij de bisschop van Den Bosch
aangebracht. Mgr. Diepen noemde, tegen de regels van het gebruikelijke spel in, de
naam van de aanbrenger, die opmerkzaam maakt op een verklaring van de eerste
hoofdstukken van het boek Genesis die niet met de decreten van de Pauselijke
Bijbelcommissie overeenkwamen. Deze zouden echter al spoedig door de encycliek
Divino afflante Spiritu (1943) gecorrigeerd worden, waarmee aanzienlijk meer ruimte
voor wetenschappelijk verantwoord onderzoek en bijbeltheologie geschapen werd.
Grossouw kwam er bij zijn bisschop goed van af, omdat die volgens zijn zeggen ‘een
zeer oprecht en waarheidslievende man was met een grote veneratie voor de
wetenschap’ (Grossouw, 179). Grossouw kon zich voor literairkritische en
theologiekritische benadering beroepen op romeinse voorgangers als Lagrange, al
had deze eveneens aanvaringen met het leerambt.
Onder de oorlog, in 1942, gaf Grossouw een boekje uit dat bij alle eenvoud en
beknoptheid een worp naar nieuwe bijbeltheologie deed. De titel luidde: Het
christendom van Johannes. Deze populaire brochure vond zijn wetenschappelijke
fundering in een bijdrage van de auteur in de feestbundel die aan de aanvankelijk
afgezette en uiteindelijk algemeen gewaardeerde Mgr. G. Van Noort bij zijn 60-jarig
priesterfeest werd aangeboden. In dezelfde tijd werkte Grossouw aan zijn bijbels
georiënteerd meditatieboek Innerlijk Leven, dat in 1948 verscheen. Hij werd
hoogleraar in de exegese van het Nieuwe Testament in 1947, als collega van kardinaal
Alfrink (1945 tot 1951) aan de katholieke universiteit van Nijmegen. Met dit
meditatieboek, dat door priesters en kloosterlingen evenals door theologanten
algemeen gebruikt werd, heeft Grossouw aanzienlijk bijgedragen tot een
personalistische spiritualiteit, die het eigen geweten aan bod liet
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komen. Er sprak eerder een positieve waardering van maatschappelijke uitdagingen
uit dan een afkeer van ‘het wereldse tranendal met duivelse gevaren’. De meditatie
voerde ook tot concrete stellingnamen: Grossouw behoorde tot de critici van het
bisschoppelijk Mandement van 1954, waarin de deelname van katholieken aan de
socialistische partij verboden werd. Na een korte aanvaarding heeft het katholieke
volksdeel dat schrijven gelaten voor wat het was: niet passend in de nieuwe tijd. De
bisschoppen hebben het dan ook niet meer geürgeerd. De katholieke bewustwording
en systematische bewustmaking ging met een eenparig versnelde beweging verder,
om met het Vaticaans Concilie zijn internationale erkenning te vinden. Tot het
funderende voorwerk mag men zijn boekje In Christus. Schets van een theologie van
Sint Paulus (1946) rekenen. Men ontmoet Paulus als de theoloog van de vrijheid. In
zijn afscheidscollege kwam hij op zijn geliefde apostel terug: Paulus onder de joden
(1977). Inmiddels waren er zestien drukken van zijn Innerlijk Leven verschenen in
tien jaar tijds, tot 1958. Hij, die het persoonlijke gebed in de afgeslotenheid bij
kartuizers wilde inoefenen, nam thans wereldverbonden mensen mee op de tocht
naar God in liefde en apostolische ijver (Grossouw, 237). Het zou de auteur meer
eer gebracht hebben, als hij in zijn memoires eerder de nadruk op de positieve en
dankbare aanvaarding van zijn werk had gelegd dan op de kritiek die na zijn huwelijk
als priester in sommige kringen naar voren werd gebracht. Een onbevangen optimist
zou gezegd hebben: het goede werk was reeds geschied! Ook het economisch succes
hoeft dan niet zo'n nadruk te krijgen (Grossouw, 238-239). Hetzelfde geldt voor het
met vele herdrukken gewaardeerde boek dat onder de titel Bijbelse Vroomheid.
Beschouwingen over de spiritualiteit van het Nieuwe Testament in 1955 verscheen
en in 1964 zijn zesde druk in pocketuitgave haalde. Het leverde een fundamentele
bijbelse theologie, waaraan bij verkondiging, liturgie en spiritualiteit behoefte was
(Grossouw, 240-241). In memoires had men een meer tedere beschrijving verwacht
van de weldadige invloed die deze positieve respons in de recensies en vermoedelijk
in vele brieven bij de schrijver opriep.
De ietwat venijnige reacties van Grossouw vallen te verklaren uit de ketterjacht
die de romeinse professor Bas Tromp s.j. - sinds 1941 raadsman van de Vaticaanse
Congregatie van het Heilig Officie - op zijn controlebezoek aan de Nederlandse
seminaries hield. Hoewel er nooit een officieel verslag of een alzijdig onderzoek is
gedaan, staat vast dat de dogmaticus van Warmond, professor Klaas Steur, onder
Tromps invloed is afgezet. Grossouw was voorzitter van de theologische faculteit te
Nijmegen, toen Tromp er landde. Zo kan hij een aantal onverkwikkelijke
bijzonderheden
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over de geheimzinnige methodes en indirecte ondervragingen, waarbij verdediging
moeilijk wordt, openbaren. De psychiater Dr. Anna Terruwe, die aan een alzijdige
bevrijding en aanvaarding van de condition humaine werkte, werd anoniem in de
bisdombladen - op instigatie van het Heilig Officie - gediskwalificeerd, terwijl
professor W. Duynstee CSSR naar Rome werd overgeplaatst of verbannen. Hij
verbleef er van 1957 tot 1961. Zijn terugkeer in Nederland betekende echter geen
rehabilitatie. De curie schijnt spaarzaam met verontschuldigingen. Hij stierf in 1968,
samen met Dr. Terruwe op weg naar Rome. Dr. Terruwe was het beter vergaan, dank
zij de herhaalde tussenkomsten van kardinaal Alfrink te Rome. In een publieke
verklaring heet het: ‘Wanneer aan de goede naam van Dr. Terruwe schade is
berokkend, verklaart het Heilig Officie dit te betreuren. Overtuigd van de katholieke
mentaliteit van Dr. Terruwe, heeft het Heilig Officie het vertrouwen, dat haar
publikaties, gefundeerd op gezonde en juiste beginselen, voor priesters en voor
anderen van groot nut kunnen zijn’ (Grossouw, 258). Een twijfelachtige rechtsgang
blijkt uit een verklaring van de provinciale overste der redemptoristen over W.
Duynstee: ‘Een officiële rehabilitatie van pater Duynstee is er nooit geweest. Hij
heeft wel van het H. Officie toestemming gekregen om naar Nederland terug te keren.
Er is ook nooit een formele veroordeling van pater Duynstee geweest; in dit kader
past dan ook geen formele rehabilitatie, zal men in Rome geredeneerd hebben’
(Grossouw, 271-272).

Bewolkte vreugde
Op 63-jarige leeftijd huwde professor Grossouw met Will Holland, die 33 jaar was,
in 1969. Velen hebben bij het huwelijk bedenkingen gehad, en niet slechts uit
kerkordelijke overwegingen. Het was in ieder geval geen overhaaste stap en zijn
aanstaande was ontwikkeld en intelligent genoeg om niet ondoordacht te werk te
gaan. De verkregen dispensatie was niet voldoende om de stap naar het huwelijk bij
ieder aanvaardbaar te maken. De vertraagde dispensatieverlening en een voortijdige
bekendwording daarvan bezorgden het paar veel verdriet. Lezing van dit verhaal,
dat in deze vorm niet vaak gewaagd wordt, kan lekengelovigen en pastores waakzaam
maken ten aanzien van eigen reacties en die van anderen. Het kan bij zo'n huwelijk
gaan om een veranderde wijze van geloven volgens de verklaring van Grossouw in
zijn aanvraag tot dispensatie van het celibaat: ‘Ik stel er prijs op hieraan toe te voegen,
dat door Gods genade mijn geloof in Christus en de Kerk ongeschokt is gebleven,
dat ik het priesterschap en de priesterlijke functies hoogacht en dat ik mijn priesterlijke
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gezindheid nooit hoop te verliezen’ (Grossouw, 311). De vrijstelling of ontheffing
is nooit schriftelijk verleend, maar berust op een uiteindelijke interventie te Rome
van de kant van kardinaal Alfrink, die de eigenlijk verantwoordelijke bisschop
Bluyssen ondersteunde. Het is een verhaal van strijd om vrijheid. Anderen deden
thans voor Grossouw, wat deze vanuit een paulinische vrijheidsspiritualiteit aan
meerdere generaties van studenten en gelovigen had gedoceerd. De titel van zijn
autobiografie luidt dan ook terecht: ‘Alles is van u’ (maar gij zijt van Christus en
Christus is van God - 1 Kor. 3:21-23).
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forum
Voor Rosalind kwam Nobelprijs te laat
Van bij de eerste publikatie in 1968 gold The Double Helix1 van J.D. Watson als een
treffende illustratie van de recente theorieën over de ‘vooruitgang’ in de wetenschap,
zoals die door Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos en anderen ontwikkeld
werden. Watsons ‘persoonlijk relaas over de ontdekking van de DNA-structuur’
toonde duidelijk aan hoe, afgezien van pure toevalligheden en het hinderlijke gewicht
van gevestigde autoriteiten en overtuigingen, ook onverholen wedén naijver tussen
wetenschapsmensen en wetenschappelijke instellingen een aanzienlijke rol in het
proces hebben gespeeld. In het onderhavige geval ging het enerzijds om de moeizame
fair play tussen twee Britse onderzoekscentra, en anderzijds om hun gezamenlijke
‘samenzwering’ tegen de wereldberoemde chemicus Linus Pauling, die te Pasadena
in Californië aan DNA-onderzoek deed. Bij de al even vermaarde kristallograaf L.W.
Bragg in King's College te Londen was Maurice Wilkins al enkele jaren met
DNA-onderzoek bezig, terwijl Francis Crick er in Cambridge eveneens mee begonnen
was, gestimuleerd door het aanstekelijke enthousiasme van de Amerikaanse
post-doctorate James Watson, die bij Crick het biochemisch handwerk kwam leren.
Het driemanschap Wilkins, Crick en Watson raakte algemeen bekend toen zij in
1962 de Nobelprijs kregen voor de ontdekking van de DNA-structuur (hun eerste
publikaties daarover dateerden van april 1952). In het voorwoord van Watsons boek
sprak L.W. Bragg er zijn ‘diepe voldoening’ over uit dat de Nobelprijs óók de
verdiensten gehonoreerd had van het ‘lange, geduldige’ onderzoekswerk dat Wilkins
te Londen had verricht.

Rosalind Franklin
Wie zich, met deze inlichtingen gewapend, aan de lectuur van Watsons boeiende
kroniek zet, merkt al heel gauw dat door het hele verhaal nog een andere rode draad
loopt dan de eerder vermelde ambities en antagonismen. Voortdurend komt een
vierde hoofdfiguur ter sprake, Rosalind Franklin, wel bekend in de kristallografische
wereld om haar baanbrekend onderzoek van de structuur van de mozaïekvirus van
de tabak2. De rol die Watson haar toe-

1

2

J.D. Watson, The Double Helix, A Personal Account of the Discovery of the Structure of
DNA, Weidenfeld & Nicholson, 1968. Hier geciteerd volgens Penguin Paper Back-editie
(zes edities sinds 1970).
Cfr. o.m. Jean Barraud, Principes de Radiocristallographie, Masson & Co, Parijs, 1960. Als
laatste illustratie van de methode brengt de auteur een prachtopname van het diffractiebeeld
van de mozaïekvirus, zoals die door R. Franklin gemaakt werd in 1957.
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bedeelt - tot op de elfde laatste bladzijde van zijn boek - is die van een onbeleerbare,
halsstarrige, bijwijlen ronduit agressieve... feministe: ‘men ontkwam niet aan het
oordeel dat de beste plaats voor (zulk) een feministe in andermans laboratorium was’
(p. 27). Op het fotoportret ziet Rosalind Franklin er weliswaar eerder uit als een
schuchtere, ietwat weemoedig glimlachende jonge vrouw. Pas naar het einde toe van
zijn verhaal zal Watson zich uitdrukkelijk distantiëren van de doorlopend ongunstige
beoordeling van Rosalinds gedrag, karakter én wetenschappelijke prestaties.
Van meet af aan werd Rosy, zoals de mannen haar in de wandel noemden, als een
hinderlijke lastpost ervaren en bejegend. Tussen Cambridge en Londen zou de
verstandhouding veel beter en vlotter verlopen zijn zonder die onmogelijke ‘assistente’
van Wilkins, om wie deze nota bene ooit zelf had gevraagd. Weinig bedreven in de
kristallografie, verwachtte Wilkins van Rosalinds toen reeds algemeen bekende
competentie op dat vlak dat zij hem van ‘dienst’ zou zijn bij zijn DNA-onderzoek.
Maar Rosy stond erop dat dit onderzoek hààr was toegezegd en toevertrouwd en
weigerde pertinent alleen maar de rol van onderdanige assistente te spelen (p. 25).
Wat de situatie - in de ogen van het driemanschap - nog erger maakte was, dat
Rosalind niets ondernam om zich wat aantrekkelijker te maken - geen lippenstift,
geen modieuze kleding (p. 26). Men was van oordeel dat ze zo spoedig mogelijk op
haar nummer gezet moest worden, of gewoon diende op te stappen. ‘Zoniet zou het
voor Wilkins heel moeilijk worden zijn dominerende positie te handhaven om
ongehinderd over het DNA te kunnen nadenken’ (sic, ibid.). Wilkins erkende dat
Rosy's wrevel een enkele keer gegrond was: zo beschikten de mannelijke leden van
de staf over een apart, behaaglijk heringericht zaaltje voor hun koffiepauze, terwijl
het voor de vrouwelijke leden bestemde lokaaltje een ‘smeerboel’ gebleven was
(ibid.). ‘Jammer genoeg zag Wilkins niet hoe hij Rosy op een fatsoenlijke manier de
bons kon geven. Men had haar te verstaan gegeven dat haar nieuwe benoeming
jarenlang zou doorlopen. En men kon niet eens ontkennen dat zij goede hersenen
had’ (ibid.). Nog maanden na zijn eerste ontmoeting met Rosy bekende Watson zelf
dat hij geen barst snapte van haar kristallografische bezwaren en tegenargumenten,
omdat hij toen niet eens de ‘wet van Bragg’ kende, de meest elementaire en
fundamentele wet van het X-stralenonderzoek der kristallen (p. 41).
Was het dan te verwonderen dat de uitermate onderlegde Rosy de - empirisch
voorlopig onbewijsbare en herhaaldelijk foutief bevonden - hypothesen en
modelontwerpen van haar mannelijke collega's ‘hardnekkig’ op de korrel nam en
bestreed op grond van haar nauwgezette metingen? Wat de zaak nog erger maakte
was dat men haar fotografische opnamen werkelijk niet kón missen, omdat ze
onvergelijkelijk beter waren dan alle andere waarover men beschikte. Kon men het
haar kwalijk nemen dat zij na enkele maanden zelf een seminarie organiseerde om
de resultaten van hààr onderzoek aan alle geïnteresseerden mee te delen (pp. 61-64)?
Uit het vervolg van Watsons verhaal blijkt dat tussen Crick en Watson enerzijds
en Rosalind (en ten dele Wilkins) anderzijds een nogal fundamenteel verschil bestond
omtrent de wenselijke wetenschappelijke aanpak van het DNA-probleem. Rosy
bepleitte een stapsgewijze, behoedzame, overwegend empirische benadering, terwijl
Watson en Crick meer op hun creatieve intuïtie vertrouwden en in hoog tempo het
ene model na het andere ontwierpen, dat zij dan telkens door Rosy's foto's bevestigd
wilden zien. Zij opteerden al vroeg voor het - nadien juist gebleken - model van de
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in een aantal
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gevallen fout en dus alleszins voorbarig achtte. In de loop van het verhaal geeft
Watson beetje bij beetje toe dat Rosy's onverdroten kritiek en weerstand het
driemanschap behoedde voor een aantal foutieve veronderstellingen. Terecht bleef
Rosy erbij dat de DNA-molecule (met name de zogeheten B-vorm) veel meer water
bevatte dan Watsons oorspronkelijke modellen veronderstelden. Terecht verwierp
zij met klem de overbodige en misleidende hypothese dat magnesiumionen moesten
instaan voor de verbinding van de suikerfosfaatgroepen. Nog belangrijker was haar
hardnekkig volgehouden - en lange tijd als ergerlijk en onverantwoord ervaren stelling dat de suikerfosfaatgroepen geenszins de ‘ruggegraat’ van de DNA-molecule
vormden, maar aan de buitenkant ervan moesten zitten. Dat was precies de vergissing
die ook de grote concurrent Linus Pauling had gemaakt en waardoor hij tenslotte in
de wedren naar de onthulling van de DNA-structuur door de Britten verslagen zou
worden!
Samenvattend kan men gerust stellen dat beide benaderingen - de empirische en
de theoretische - evenwaardige en even onmisbare wetenschappelijke strategieën
waren: complementaire wegen van onderzoek die - op verkeerde gronden - als
antagonistisch ervaren en geduid werden. Maar intussen bleef de voortdurende
bekvechterij met Rosy een nogal zielige bedoening, die één keer bijna in
handtastelijkheden ontaardde, toen Watson haar vlakaf zei dat ‘zij niet competent
was om haar eigen X-stralenfoto's te interpreteren’ (pp. 131-132). Ze had daarop zo
dreigend gereageerd, dat hij een ogenblik vreesde dat zij hem zou slaan. Wilkins
bekende hem nadien dat hij ook al iets dergelijks had meegemaakt. Hij was bij haar
‘baas’, prof. Randall, gaan aandringen op haar overplaatsing naar een ander
laboratorium, maar die had hem geantwoord dat zulks niet gevoeglijk binnen het jaar
kon gebeuren (p. 117).

Epiloog
Toen Crick en Watson, na vele mislukte pogingen, begin 1952 dan toch met hun
definitieve model, althans in de grote lijnen, klaar kwamen, verzochten zij Wilkins
na te gaan of het verenigbaar was met de bekende karakteristieken van Rosy's
fotografische opnamen. Zijn antwoord was bevestigend en zelfs enthousiast, zonder
een zweem van gekrenkte naijver. Het driemanschap vond wel dat zij er nu ook Rosy
moesten bij betrekken... maar zij zagen daar geweldig tegen op! Tot hun verbazing
en opluchting reageerde zij héél anders dan het hele voorafgaande verhaal hen - én
de lezer - had doen verwachten. Wij citeren in extenso: ‘Rosy's onmiddellijke
aanvaarding van ons model heeft mij aanvankelijk verbaasd. Ik vreesde dat haar
scherpe, koppige geest, gevangen in de anti-spiraal-kuil die zij zelf gegraven had,
irrelevante onderzoeksresultaten zou opdelven die opnieuw twijfel konden wekken
aan de juistheid van de dubbele spiraal. Maar net zoals haast alle anderen zag zij de
aantrekkelijkheid in van de verbinding tussen de basische groepen (adenine-thymine
en guanine-cytosine) en vond zij de structuur te mooi om niet waar te zijn. Achteraf
bleek dat zij, nog vóór zij van ons model hoorde, zich meer dan zij wou toegeven
voor de dubbele spiraal geporteerd had gevoeld door de evidentie van haar
X-stralenonderzoek. De lokalisering van de (suikerfosfaat) ruggegraat aan de
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buitenkant van de molecule was door haar evidentie vereist... en zij had geen enkel
bezwaar meer tegen het unieke karakter van de basenparen (aan de binnenkant ervan).
Meteen verdween op slag Rosy's felle wrevel tegenover Francis en mij. (Als eerste
merkte Wilkins) dat zij voortaan graag zijn advies inwon en dat zij bereid was
onverholen vijandigheid te ruilen voor omgang tussen gelijken. Met zichtbaar
genoegen toonde zij hem haar gegevens en voor het eerst was
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Wilkins in staat te zien hoe waterdicht haar betoog omtrent de suikerfosfaatgroepen
geweest was. Al haar verleden, onbuigzame uitspraken op dat punt vertolkten dus
eersterangswetenschap, en niet de opwellingen van een misleide feministe.
Klaarblijkelijk werd Rosy's metamorfose ook beïnvloed door haar erkenning dat
onze vroegere drukte over modelontwerpen eveneens een ernstige wetenschappelijke
benadering was, en niet de gemakkelijkheidsoplossing van slappelingen die hard
werk schuwden... Het werd ons almaar duidelijker dat Rosy's moeilijkheden met
Wilkins en Randall voortkwamen uit de begrijpelijke behoefte, door haar medewerkers
als een gelijke behandeld te worden. Kort na haar aanstelling in King's College was
zij in opstand gekomen tegen het hiërarchisch karakter van de instelling en zij was
gegriefd door het uitblijven van enige formele erkenning van haar eersterangs
kristallografische vaardigheid’ (pp. 164-166).
Watson is in de epiloog nog eens op Rosy teruggekomen. Na een korte schets van
de verdere bedrijvigheid en levensloop der voornaamste acteurs van het ‘drama’, die
desgevallend zijn versie van de feiten kunnen aanvallen of corrigeren, constateert
hij dat er ‘jammer genoeg een uitzondering is, Rosalind Franklin, die in 1958 stierf
op de vroege leeftijd van 37 jaar’. En hij vervolgt: ‘Aangezien mijn aanvankelijke
indrukken van haar, zowel op het persoonlijke als wetenschappelijke vlak, dikwijls
verkeerd waren, wens ik hier iets te zeggen over haar prestaties. Het
X-stralenonderzoek door haar in King's College uitgevoerd wordt in toenemende
mate beschouwd als van uitzonderlijk gehalte. De scheiding en herkenning van de
A- en B-vorm van het DNA zou op zich al hebben volstaan om haar reputatie te
vestigen. Nog beter was haar bewijs, met behulp van de methode der
Patterson-diagrammen3, dat de suikerfosfaatgroepen aan de buitenkant van de
molecule moesten zitten. Later wijdde zij zich in het laboratorium van Bernal aan
de studie van de mozaïek virus van tabak. Onze kwalitatieve ideeën over
spiraalstructuren breidde zij snel uit tot een nauwkeurig kwantitatief beeld: zij legde
de essentiële parameters van de spiraal vast én lokaliseerde de ribonucleaire keten
halfweg van de centrale as vandaan.
Omdat ik toen in de VS doceerde, ontmoette ik haar minder vaak dan Francis, die
zij regelmatig om advies verzocht omtrent een bijzonder fraai onderzoeksresultaat:
zij wou zeker zijn dat hij het eens was met haar redenering. Op dat moment waren
alle sporen van onze vroegere bekvechterij uitgewist, en beiden leerden wij haar
persoonlijke eerlijkheid en edelmoedigheid ten zeerste waarderen. Jaren te laat
realiseerden wij ons welke moeite een intelligente vrouw heeft om zich te doen
aanvaarden in de wereld van de wetenschap, waar men vrouwen vaak beschouwt
als een loutere afleiding van ernstig denkwerk. Rosalinds voorbeeldige moed en
rechtgeaardheid drongen tot allen door, toen zij, wetend dat zij dodelijk ziek was,
geen enkel beklag uitte maar bleef doorwerken op hoog niveau tot een paar weken
voor haar dood’ (p. 175, cursief H.J.)
Om begrijpelijke redenen wordt de Nobelprijs niet postuum toegekend. Hopelijk
was dat de enige reden waarom
3

De Patterson-diagrammen zijn een soort van mathematische trial-and-error methode, met
hebulp waarvan atoomplaatsen of elektronendichtheden binnen een hypothetische
kristalstructuur worden nagebootst, en waarvan dan het berekende diffractiebeeld vergeleken
wordt met het diffractiebeeld van het onderzochte, reële kristal.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

669
Rosalind Franklins naam niet verbonden gebleven is met een van de belangrijkste
wetenschappelijke ontdekkingen van deze eeuw.
Henk Jans

Restant en theater
Het dan dus in Vlaanderen toch nog gebeuren dat, bij afwezigheid van een tijdschrift
dat zich helemaal op het theater toelegt, in de periodieke pers een ander dan
historiserend themanummer uitgewerkt wordt. Restant, altijd al wat esoterisch maar
wel hardnekkig bezig, heeft er zijn redacteur André Lefèvre (dramaturg Mechels
Miniatuur Theater) toe aangezet, onder de mooi-dubbelzinnige titel Waarvan akte
een aflevering bijeen te bedelen die ‘beschouwingen over teater en performance’
bevat. Hoe rommelig de selectie ook uitvalt en hoe willekeurig de aangedragen
bijdragen ook aandoen, het blijft als initiatief verdienstelijk. Maar ik zie er toch niet
de voorzet in die de bestaansmogelijkheid van een gespecialiseerd theatertijdschrift
weet te bepleiten en in het vooruitzicht te stellen1.
Samensteller A. Lefèvre ziet vreemd genoeg af van enig raamwerk en laat de
opstellen in het luchtledige fladderen. Waar nu precies akte van genomen wordt,
waar deze mededelingen toe bijdragen kunnen, welk perspectief er achter deze
inhoudelijke opzet daagt, wordt nergens duidelijk gemaakt. Zijn eigen openingsartikel
(‘Proeve tot een dramaturgie’) bevat een beschouwende uiteenzetting over het
interactieproces van het theater en leidt, mede door het halsstarrig hanteren van de
term ‘dra-

1

Waarvan akte. Ed. Restant, IX-3, najaar 1981, 281 pp.
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maturgie’, nauwelijks tot enige verheldering van altijd al met elkaar verwarde termen;
het is een wel erg gecomprimeerd stel gedachten over de voorstelling als proces,
waarin echter het contact met het actuele theaterwetenschappelijke gebeuren ontbreekt,
terwijl het evenmin aanwijzingen voor de concrete praktijk bevat. Lefèvre bewijst
wel dat hij aan het complexe object dat theater is, een theoretische formulering weet
te geven, maar wat er methodisch-pragmatisch mee aan te vangen, blijft ook bij hem
onvermeld.
In een subthematische groep (‘eksperiment en beleving’) komen heterogene
gegevens onverhoeds samen: een onkritische laudatio op de huidige Grotowski, 8
foto's van een opvoering (theatergroep Kiss met O. Wilde, Salome) die om geheime
redenen tot ‘essay’ worden gekroond; een opstel over ‘Het Engels publiek’, dat echter
grotendeels over de Welfare State handelt; een liefdesverklaring voor ‘naïef’ theater;
een frisse (maar hoe offside!) belichting van de vrouw als poppenspeler in het
traditionele Javaanse drama en twee samenvattingen van bij de UIA voorgelegde
licentiescripties. Toch is de verbindende draad wel te onderscheiden. Of het terecht
allemaal de aanspreekeer van ‘eksperiment’ verdient, kan worden betwist, maar het
gaat (althans in het Europese aandachtsveld) wel om het niet-geïnstitutionaliseerde
theater, om de randlijnkunst, om de middelpuntvlieders, bij wie wel de tocht van het
vertrouwde weg opvalt, maar niet of nauwelijks de richting waarin, terwijl toch dat
vooral het experiment zowel bestaansreden als draagvermogen en
zin-achter-de-kromming-van-de-weg verschaffen kan. Sociocultureel zijn deze
behoeften onmeetbaar belangrijk; of ze dat echter ook theateresthetisch (zonder veel
zorg om de theaterhistorische strekking) zijn, wordt beslist niet duidelijk, niet eens
als eventueel aspect toegankelijk gemaakt. Terwijl anderzijds de licentiescripties
(met namen als Bart Patoor, op basis van de socio- en psycholinguïst R. Rommetveit
en de sociaalpsycholoog E. Goffman, de betekenistoekenning in het theater
methodisch uitspelt) ruimere armslag mochten opeisen en hier niet de broodnodige
aandacht krijgen, gesandwicht als ze zitten tussen belijdenis en plichttekst.
Een volgend onderdeel wil informatie geven ‘naar een wetenschappelijke
behandeling van het teater toe’. Naast een status quaestionis over de verhouding
tussen theaterdocument en wetenschappelijke analyseerbaarheid, en een te sterk
recensie gebleven mededeling over de omgang met H. Pinters tekstidentiteit, is er
een belangrijk artikel (van de in Joegoslavië geboren, in Canada werkzame Darko
R. Suvin), dat opkomt ‘voor de opstelling van een teorie van handelingsontleding.
(Agentiële analise in de dramaturgie)’. De discussie hiervan smeekt om voorkennis
en vertrouwdheid met het huidige theaterwetenschappelijke corpus binnen een context
waarin de methodisch-cognitieve analyse van het theater vanzelfsprekend is,
voorwaarden die Vlaanderen nagenoeg mist. Een wat gekke voetnoot van de vertalers
loopt storm tegen het ontbreken in het Nederlands van een geldige terminologie;
behalve dat ik op deze plek de hatelijke sneers tegen overheid en personen misplaatst
acht, bewijzen beide boze jongens, door ‘toneelkunde’ als term te hanteren, niet te
weten dat precies deze term historisch het voorwerp van een definitie-bewuste
terminologische verandering is geweest waaruit een evolutief bewustzijn van de
objectbepaling van de theaterwetenschap kan worden opgemaakt dat zij kennelijk
missen. Er is tenslotte een soort allemansvriend (‘ervaring en repliek’), een prullebak
waarin ongelijksoortige motieven, elk voor zich geschikt om wat meer adem te
krijgen, te grabbel worden gegooid: een vragenspel met W. Van den Broeck over de
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drama-auteur in Vlaanderen, nog een met W. Meeuwissen over de theateropleiding
waarin elk antwoord
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om uitvoerige commentaar smeekt, een onhelder interview met E. Ionesco; de knusse
gesprekjes worden doorsneden met flitsteksten: kindertheater in Fransta lig België,
een kritische visie op het gepraktiseerde jeugdtheater, de gastpodia in Vlaanderen
(toeschouwerscultuur!), een rebusverhaal over een theatermuseum, een klacht over
de minderwaardige situatie van de dramaturg. Onverwacht wordt dit pêle-mêle-album
ingelijst in een langademig dubbelartikel-binnen-één-tekst dat ‘ideologische praktijk’
wil demonstreren, ‘een poging om dramatisch in te grijpen in een ideologische
praktijk’. Bovenaan de (in totaal 99) bladzijden staat een eerste tekst waarin de
ideologisch-theoretische uitgangspunten (sterk bij Althusser aanleunend) uitgepraat
worden, nuancerend-marxistisch op zoek en onderweg naar een
pragmatisch-methodische prognose voor de interactie tussen maatschappelijkheid
en theater; het is niet langer het thans wat aangeslagen vertrouwen in het theater als
middel tot een doel waarmee het vormings- of activerend theater jarenlang zichzelf
inefficiënt heeft gemaakt, niet meer de verwaarlozing van de zelfstandige rechten
van dat middel, maar het theater is desondanks ook thans nog instrument waarmee
wat bereikt wil worden in de sfeer van politieke bewustwording. Onderaan de
bladzijden volgt een tweede tekst die het chronologische ik-en-wij-relaas bevat in
dagboekopmaak over een concrete poging tot verandering van een situatie binnen
een sociale academie. Stoere ernst en toch ook aanvretende twijfel bepalen de toon
van zowel het verhaal als de uitgezette doctrine.
Deze niet helemaal rechtuit beleden zelfbevraging is overigens ontypisch voor de
globale aflevering van Restant; twijfel wordt doorgaans te sterk genegeerd, blind
vertrouwen viert triomf, er wordt stelligheid opgestapeld op onmerkbare ondergrond.
Dat mag best, als dat niet ook nog leidt tot het niet langer toevallig verwaarlozen van
al die factoren die tijd en voorwaarden uitmaken waarin theater zinvol proberen kan
op zoek te gaan naar zichzelf en een zin in deze tijd. Dit weten om de betrekkelijkheid
en tegelijk om de noodzaak de horizon oriënterend af te speuren is te weinig
nadrukkelijk aanwezig; vrijblijvend voor deze en de overkant van wat ooit het
voetlicht was.
C. Tindemans
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Boekbespreking
Godsdienst
Johann Maier/Peter Schäfer, Kleines Lexikon des Judentums, Verlag
Katholisches Bijge Hbelwerk, Stuttgart, 1981, 332 pp., DM. 24,50.
Of men nu de naam opzoekt van de huidige Israëlische regeringsleider Menachem
Begin, van de leider der oppositie Shimon Peres, iets wil weten over de voor het
jodendom belangrijkste bijbelvertalingen of in een paar zinnen het complexe terrein
van de Talmud wil verkennen, in dit kleine lexikon wordt werkelijk van alles kort
en kernachtig uiteengezet.
De samenstellers hebben zich in het ‘Vorwort’ (p. 5) bij voorbaat verontschuldigd
voor het feit dat niet alles wat de lezer zich zou wensen kon worden opgenomen. Zo
vind ik het bijvoorbeeld jammer dat de naam Jamnia niet als lemma is opgenomen;
de samenstellers hebben waarschijnlijk gedacht dat de lezer dan wel direct onder het
trefwoord Jabne zou gaan zoeken, dat wél voorkomt. Maar helaas vinden we ook
d̃áar niets over de zogenaamde synode van Jamnia, waar - historie dan wel legende
- de afbakening van de Hebreeuwse canon zijn beslag zou hebben gevonden.
Een trefwoord bijbelhandschriften, waarin de oudst bekende manuscripten van
het Oude Testament (Codex van Leningrad, Codex van Cairo, Codex van Aleppo)
een plaats hadden kunnen krijgen, zou in dit lexikon zeker niet hebben misstaan; de
huidige Hebreeuwse standaarduitgave BHS Stuttgart, is helemaal vanuit deze drie
codices samengesteld. Tevens had in dat artikel de beroemde verzameling ochla we
ochla van Jakob ben Chajim vermeld kunnen worden. Enigszins merkwaardig is ook
het feit dat aan David Flusser wél, maar aan S. Safrai - de expert over de periode van
de Tweede Tempel - géén ingang is gewijd. Ook Yigal Yadin komt niet als apart
trefwoord voor; wel wordt zijn naam genoemd in het artikel over de vesting Masada,
waar hij in 1963 een uit de 1e eeuw voor Chr. daterende Sirachrol heeft ontdekt.
Zoals duidelijk moge zijn, betreft mijn kritiek slechts details, waarbij tevens een
zekere persoonlijke voorkeur niet valt te ontkennen. Het lexikon - dat uitgegeven is
als een supplement bij het ‘Stuttgarter Bibellexikon’ - is zonder meer een werkstuk
van formaat en kan dan ook niet anders dan van harte worden aanbevolen.
Panc Beentjes

Liliane Warris, Openbaring, Symboliek van het Hebreeuws, Servire, Katwijk
aan Zee/Kluwer, Antwerpen, 1981, 228 pp., BF. 720.
De in 1928 te Brugge geboren schrijfster wil aantonen - zo vertelt ons de uitgever
op de achterkaft - ‘dat de bijbel geen boek vol religieuze projecties is, maar één
wonderbare structuur, welke in symboliek en systematiek, zowel in lettertekens als
in de getalswaarde der woorden, objectief aantoont WIE God is en hoe mens en
wereld zich verhouden tot de Bron’. Cruciaal in deze begeleidende woorden is mijns
inziens de omschrijving ‘objectief’ en juist op dát punt roept het boek de nodige
vragen bij mij op. Het staat buiten kijf dat de schrijfster erg interessante observaties
aan de lezer doorgeeft; ik wil met name wijzen op de beschouwingen die zij heeft
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gewijd aan de structuur van de Godsnaam JHWH (pp. 94-95). Daarentegen doen
andere zaken weer erg amateuristisch aan. Zo geeft Liliane Warris zeer uitvoerige
verhalen over de essentie van de Hebreeuwse letters alef en beth, maar noemt niet
de wereldberoemde midrasj die daaromtrent is ontstaan. Wanneer namelijk de alef
bedroefd is dat niet
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zij, maar de beth de allereerste letter is die het Hebreeuwse Oude Testament opent,
antwoordt God dat Hij haar heeft gereserveerd voor het eerste woord van de Tien
Geboden (Exodus 20). Zo wil ik er ook op wijzen dat de woorden abba en galgatha
geen Hebreeuwse woorden zijn, maar behoren tot het Aramees (p. XII, p. 13, p. 17).
Ronduit merkwaardig is af en toe de verdwijntruc met letters. Je kunt natuurlijk
proberen het Hebreeuwse woord par'o (‘farao’) in verband te brengen met de
Hebreeuwse equivalenten voor ‘koe, stier’ en ‘vrucht’, feit blijft dat je dan de letter
ajin uit par'o gewoon hebt weggemoffeld (p. 53). Het identieke is het geval wanneer
dezelfde woorden (‘koe, stier, vrucht’) op p. 89 opeens iets te maken blijken te hebben
met het Hebreeuwse woord afar (‘stof’). Door op dezelfde wijze bezig te gaan zou
ik erg veel onverwachte (maar etymologisch volstrekt onverantwoorde) verbanden
kunnen leggen! Moeite heb ik ook met de bewering dat de taalstructuur van het
Hebreeuws wordt voortgezet in de fundamentele boodschap van het Nieuwe
Testament. De verbanden die de schrijfster vanuit dit perspectief legt worden niet
beargumenteerd, maar in een bonte variëteit wordt de lopende tekst gelardeerd met
passages uit het Nieuwe Testament. Het boek van L. Warris vertegenwoordigt een
genre dat men bijvoorbeeld aantreft in De Bijbel als Schepping (Katwijk 1980) en
Das Buch Jona (Zürich 1979), beide van Friedrich Weinreb, die door de schrijfster
dan ook als haar leraar wordt vermeld (p. XVI). Wie zich in dit genre thuisvoelt (‘Het
is slechts toegankelijk voor een betrekkelijk kleine, maar volkomen toegewijde
voorhoede’, p. XVIII), moet het boek zeker lezen. Wie zich niet zo wenst in te laten
met de (wetenschap der) kabbalistiek moet het maar gesloten laten, al wil ik zelfs in
dat laatste geval wél de acht prachtige kleurenreprodukties onder uw aandacht brengen
(tussen pp. 92 en 93; tussen pp. 108 en 109).
Panc Beentjes

H. Manders & H. van de Spijker (red.), Pastoraat met handen en voeten?,
Altiora, Averbode, 1981, 192 pp, BF. 395/ f. 28.
Voor veel mensen, ook voor pastores zelf, zal het woord ‘pastor’ slechts vage bijbelse
herinneringen oproepen. Heel vreemd is dat niet, want kerkelijke ambtsdragers
worden in heel het Nieuwe Testament slechts éénmaal uitdrukkelijk ‘herders’ genoemd
(Ef. 4:11). Van de andere kant verbindt zich met het beeld van herder en kudde een
rijkdom van bijbelse herinneringen. Over dat laatste schrijft prof. Kahmann in de
alweer tweede studie van de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen,
een reeks waar de andere katholieke hogescholen in Nederland best een beetje jaloers
op zijn. Het artikel van de inmiddels emeritus-hoogleraar in het NT (pp. 7-40) bevat
een zo grote hoeveelheid gegevens, zowel uit OT als uit NT dat het grote discipline
van de lezer vraagt om de pagina's conscientieus te blijven bestuderen. Ik heb de
indruk dat naar dit opstel - ondanks zijn gortdroge karakter - toch herhaaldellijk
verwezen zal gaan worden; het is één van de weinige studies in zijn soort. Erg
interessant vond ik de tekst van de gastcolleges die de pastoraaltheoloog prof. R.
Zefass uit Würzburg aan de HTP heeft gegeven (pp. 41-97). Hij geeft uitvoerig
informatie over de ontwikkeling van de pastorale diensten in de Bondsrepubliek,
maar knoopt er uiterst belangrijke pastoraaltheologische vragen en opmerkingen aan
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vast. Met name die over ‘ambt’ en ‘dienst’ vond ik zeer verhelderend. De bijdrage
van Herman van de Spijker laat zien (pp. 99-118) hoe in de loop der eeuwen de
diverse handboeken voor pastoraaltheologie (de term dateert uit de 2e helft van de
18e eeuw) de accenten binnen het pastoraat voorbereiden én verantwoorden. Men
ziet heel duidelijk een voortdurende verschuiving in en een meer gepreciseerde
omschrijving van pastoraat ontstaan. De dogmaticus A. van den Hoogen formuleert
naar aanleiding van een studiedag over de spiritualiteit van de niet-gewijde pastorale
werk(st)er in september 1980 vragen en uitgangspunten voor het ‘zoeken naar een
nieuwe, pastorale spiritualiteit’ (pp. 119-132). Rogier van Rossum, rector van de
HTP, laat aan de hand van de historie, de uitgangspunten en het concrete programma
van de Heerlense Hogeschool zien (pp. 133-156) hoe een pastoraaltheologische
opleiding in feite jonge vrouwen en mannen voorbereidt op het veelvoud van pastorale
diensten. Ook deze bijdrage verheldert voor een buitenstaander veel van de
Nederlandse situatie in de kerkelijke opleiding. In een voorlopige samenvatting (pp.
157-186) formuleert H. Manders op boeiende wijze enkele gedachtenprikkels tot een
pastoraat dat als kerkelijk en christelijk pastoraat ‘handen
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en voeten’ (vgl. 1 Kor. 12:15) moet hebben. We hebben in deze bundel te maken
met belangrijke reflexies op de hedendaagse situatie in de Kerk van
Noordwest-Europa. Daarom is het spijtig dat de samenstellers niet hebben ingespeeld
op de situatie in België. Door dat te doen zouden zij zich hebben verzekerd van een
nóg groter lezerspubliek.
Ondanks deze gemiste kans zou ik deze tweede HTP-studie toch van harte in uw
aandacht willen aanbevelen. Zij is dat waard!
Panc Beentjes

R. Rüberg, F. Betz, G. Haslinger e.a., Helft den Menschen Glauben. Bd.
III: Glaubenszeugnis in der Familie;
F. Schlösser, J. Malcher, F. Krenzer e.a., Helft den Menschen Glauben,
Bd IV: Glaubenszeugnis in Gruppe und Gemeinde J. Knecht, Frankfurt
am Main, 1981, 96 & 118 pp., DM. 16,80 & 24,80.
Over gezin en geloof verschijnt veel, zelden echter zo goed als in dit derde hulpboekje.
Ouders, zo staat er b.v., reiken niet alleen het evangelie aan hun kinderen over. Zij
ontvangen het ook van hen. Inslaande fragmenten uit tal van documenten zijn voorzien
van pertinente vragen en bedenkingen, van treffend illustratiemateriaal, tekeningen
of foto's. Het geheel lijkt bijzonder geschikt voor werkgroepen van alle slag. Tot
voorbeeld dit nog over het bidden: ‘Beter 5 minuten vrijmaken en 2 minuten rustig
gebed, dan 7 minuten lang gebeden opzeggen en met zijn gedacht mijlen ver weg te
dolen’ (p. 38).
Ook geschriften over groepen en groepsdynamiek lijken erg in. In dit vierde
hulpboekje leest men dit wonder citaat van T. Merton: ‘Echte liefde tot anderen sluit
onenigheid in. Zij die aan liefde geloven zonder onenigheid, zijn niet bekend met
het doen van liefde. Zij stellen zich tevreden met bespiegelingen over de idee der
liefde. In conflict vindt de liefde onder mensen de kracht om te groeien en vrede te
stichten’ (p. 25). Bezinnende woorden en bemoediging voor velen die aan groepswerk
doen, in en buiten de kerk, niet in het minst voor wat thans basisgemeenten wordt
genoemd.
Silveer De Smet
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Gedragswetenschap
Roger Burggraeve, Van zelfontplooiing naar verantwoordelijkheid, Acco,
Leuven, 1981, 106 pp., BF. 165.
De hoofdbrok van dit boeiend essay is een synthese van de ethiek van E. Levinas.
De auteur laat daaraan een synthese voorafgaan van Freuds ideeën over narcisme.
Zo is een breder en verhelderend kader gegeven van Levinas' appèl door de Andere.
Burggraeve schetst een opmerkelijke, getrapte ethiek vanaf het laagste doorbreken
van de baatzucht tot de hoogste zelfgave. Het geeft hem tussendoor de gelegenheid
enkele modieuze principes van onze tijd (zoals zelfontplooiing en groepsvorming)
door te prikken en de verhouding psychologie-religie en materialisme-spiritualisme
uit te klaren. Een uitstekend werkstuk van personalistische moraalfilosofie.
G. Boeve

Helen Featherstone, Een ander gezin. Ervaringen in een gezin met een
gehandicapt kind, Ambo, Baarn / Westland, Schoten, 1981, 303 pp., BF.
560.
Dit essay (oorspronkelijke titel: A difference in the family) is geschreven door de
moeder van een zwakzinnig kind. Zij put uit haar eigen ervaringen en die van een
groep moeders, uit boeken van ouders van een gehandicapte. Zo is het niet echt een
studieboek en evenmin louter een autobiografisch verhaal, maar een geslaagde
mengvorm. Het onderwerp vormen de situaties en reacties van ouders, broers en
zussen en, secundair, die van deskundigen, naaste familie en vrienden. De
hoofdaandacht gaat naar de gevoelens. Het is dus helemaal geen wegwijzer in
maatschappelijke voorzieningen, noch een handleiding ortopedagogie. Hier komt
ter sprake wat zo zelden bespreekbaar lijkt: wat mensen innerlijk beleven. Slechts
aarzelend durf ik als buitenstaander beoordelen wat door een insider geschreven is
en ik wil graag mijn oordeel prijsgeven voor dat van ouders van een gehandicapte.
Niet dat ik kritiek heb. Integendeel. Slechts één negatieve reactie is in mij opgekomen
bij het lezen: had het niet hier en daar wat beknopter gekund? Ik zou bepaald iedereen
willen aanzetten tot het lezen van dit boek; maar
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ik besef dat het kan pijn doen. Alle moeders en vaders die enig zonderling gedrag
bij hun kinderen waarnemen - en dat zijn ze wel allemaal - zullen zich vaak gespiegeld
zien bij het lezen. Deze momenten van herkenning kunnen een hulp zijn, al was het
maar om alvast beter met zichzelf te leren omgaan. Deskundigen, artsen, psychiaters,
maatschappelijke werkers, zullen soortgelijke spiegelbeelden zien en over hun houding
moeten nadenken. Omdat het boek geschreven is door de moeder van een
gehandicapte loopt de lezer niet het gevaar theorieën van psychologen als een kous
op de kop te krijgen. Dat het accent zo sterk ligt op het onder ogen zien en bespreken
van gevoelens kan de indruk wekken dat het boek toch nog overhelt naar de
psychologische kant. Maar we moeten erkennen dat het omgaan met gevoelens van
het grootste belang is zogauw een moeilijkheid in ons leven opduikt. Mensen wie
alle leed tot nog toe bespaard is gebleven zullen geen onmiddellijk bruikbare stof
vinden in dit boek maar het zal ook voor hen goed zijn eens tot in detail te weten wat
al lasten, verdriet, angst en wrok de ouders, broers en zussen van een gehandicapte
te dragen krijgen.
G. Boeve

Arthur Koestler, De menselijke tweespalt, vertaling: Dick Bergsma, De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1981, 248 pp., BF. 495.
Sinds Hiroshima ‘heeft de mensheid als totaliteit moeten leven met het vooruitzicht
van haar sterven als soort’ (p. 7). Twee gedachten stromingen maken de mens blind
voor deze realiteit en bijgevolg onverantwoordelijk. Het reductionisme dat alle
verantwoordelijkheid afschuift naar de lagere soort in de evolutie en het rationalisme,
‘de overtuiging dat het krachtens de onbegrensde mogelijkheden van de hersens
alleen maar een kwestie van tijd is om alle problemen in het universum op te lossen’
(p. 235). Een remedie tegen deze misvattingen ziet Koestler in een hiërarchisch
denken, in het inzicht nl. dat de mens een Janusgelaat vertoont: ‘een integratieve
tendens om te functioneren als deel van een groter geheel, en een zelf-assertieve
tendens om de individuele autonomie van het holon te handhaven’ (p. 53). De eerste
tendens brengt de mens in de verleiding zijn persoonlijke verantwoordelijkheid op
te geven door zich slaafs te onderwerpen aan het gezag. De tweede tendens herleidt
hem tot een machteloos en vaak aggressief individu. Alleen een dynamisch evenwicht
tussen beide biedt het mensdom een overlevingskans. Maar is dit evenwicht wel
mogelijk? Het kan alleen bereikt worden ‘door “in te grijpen” in de menselijke natuur
zelf, in de hoop de schizofysiologische aanleg, die de mens eigen is, te corrigeren’
(p. 91). Via lezenswaardige beschouwingen over de scheppende geest op het gebied
van taal, kunst en wetenschap bereidt Koestler de lezer voor op de inherente
mogelijkheid tot dramatische vernieuwing die sluimerend aanwezig is in de mens.
In de volgende hoofdstukken rekent hij af met de pessimistische visie van de
neo-darwinisten en pleit hij voor een nieuwe visie op Lamarck, waarbij de ‘genetische
blauwdruk’ die ons doen en laten bepaalt, kan gewijzigd worden. Omdat de mens in tegenstelling tot de dieren - nog maar een minimaal gebruik heeft gemaakt van
zijn mogelijkheden, zijn alternatieven en attitudeveranderingen zonder meer te
verwachten. De wereld van de parapsychologie en de wetenschap ‘dat we niet alleen
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zijn, dat er ergens ver weg op de sterren wezens zijn die ons gezelschap houden’
kunnen ons leiden ‘tot deemoed en zelf-transcendentie, die de bron is van elke
religieuze beleving’ (pp. 230-1). Hoe bevreemdend deze laatste perspectieven ook
mogen klinken, ze zouden de lezer niet mogen weerhouden dit boeiende en
intrigerende boek te lezen. De vlotte vertaling staat er mee borg voor dat hij de wereld
van de werkelijkheid en van de verbeelding niet langer als onverzoenbare
tegenstellingen gaat ervaren.
Hugo Roeffaers

G. Stambolian & E. Marks, Homosexualities and French Litterature,
Cornell University Press, Ithaca/London, 1979, 387 pp., $24,50
Dit is een eigenaardig boek, niet zozeer wat betreft de tweede helft die op een nogal
voorspelbare manier in diverse opstellen de verwachte auteurs aan een even verwachte
analyse onderwerpt: Balzac, Genet, Proust,
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Gide, Cocteau, Jouhandeau komen aan bod (alsook Sartre in twee essays). Het eerste
deel laat een aantal Franse intellectuelen aan het woord en hier treft men meer
oorspronkelijkheid dan in de bijdrage van de literatuurwetenschappers. De
samenstellers deden er goed aan zich niet te beperken tot de literatoren (Alain
Robbe-Grillet, Christiane Rochefort, Monique Wittig), maar ook mensen als Serge
Leclaire, Felix Guattari, Hélène Cixous, Jean Paul Aron aan het woord te laten. Wat
zij over het thema vertellen - meestal in een ruim-seksueel perspectief - is doorgaans
veel pertinenter of uitdagender dan wat de commentatoren gevonden hebben in de
teksten van Franse romanschrijver. Al bij al een onevenwichtige, deels teleurstellende
deels stimulerende, verzameling van teksten die eigenlijk erg goed de stand van
zaken weergeeft.
Eric de Kuyper

D. Doan, e.a., Des Femmes dans la Maison, Fernand Nathan, Paris, 1981,
287 pp.
Op het eerste gezicht is dit boek erg aantrekkelijk en veelbelovend. Een aantal
vrouwen van zeer diverse leeftijd sociaal milieu, met verschillende professionele
bezigheden, worden in hun dagelijks doen gevolgd. Ze komen zelf uitvoerig aan het
woord, maar het belangrijkste onderdeel vormen de illustraties, die een zeer
detaillistisch beeld scheppen van hun bezigheden. Het mooie is hier vooral dat de
gebruiksobjecten, de omgeving, de kamers, enz. in beeld weergegeven werden. Maar
gaat men een beetje dieper in op de problematiek, bekijkt men aandachtig de foto's,
luistert men goed naar de vrouwen die hier het woord hebben, dan valt op hoe
gelijkvormig alles er uitziet, alles klinkt. We hebben hier te maken met een
gelijkmakend feministisch discours, dat zowel woord als beeld onaangetast laat.
Uiteindelijk verschilt de benadering en de uitwerking weinig van wat je in de ‘betere’
vrouwenbladen te lezen en te zien krijgt. Dit is een gemiste kans, en de zoveelste
parafrase van clichés.
Eric de Kuyper

François Gault, Walesa, Nieuwe Stad, Antwerpen, 1981, 221 pp., BF. 395.
In het voorjaar van 1981 schreef de Franse televisiereporter Gault zijn verslag van
de staking in augustus 1980 in Polen, van het ontstaan van Solidarnosc en van zijn
gesprekken met vakbondsleider Lech Walesa. Het boek is uiteraard achterhaald door
de latere gebeurtenissen. Maar het is goed journalisten werk: vlot geschreven (maar
blijkbaar iets té snel vertaald), goed gestructureerd, geeft het ook enig inzicht in de
Poolse mentaliteit en cultuur, de rol van de kerk en de persoonlijkheid van Walesa.
G. Boeve

Literatuur
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Jorge Luis Borges, De cultus van het boek en andere essays, vertaling en
nawoord van Barber van de Pol, De Bezige Bij, Amsterdam, 1981, 254
pp., f. 36,50./BF. 570.
Wanneer schrijvers eenmaal de beroemdheid hebben veroverd, komt men ook licht
in de verleiding alles wat zij ooit hebben gepubliceerd uit te geven. Commerciële
overwegingen zijn daar niet vreemd aan. Het wordt voor de lezer dan ook vaak zoeken
tussen het kaf, of er hier en daar toch nog wel wat vol en rijk koren te vinden is.
Dat is ook het geval met de nu verschenen vertaling van de essaybundel De cultus
van het boek van Jorge Luis Borges. ‘Essay’ is overigens vaak een wat groot woord
voor de cursiefjes en recensies die hier zijn samengebracht. Aangezien vele ervan
ontstaan zijn naar aanleiding van zeer bepaalde gebeurtenissen (de verschijning van
een boek, een literaire of politieke discussie, enz) of teruggrijpen op specifiek
Argentijnse omstandigheden, en de vertaalster niet de moeite heeft genomen één en
ander in voetnoten enigszins toe te lichten, voelt men zich als lezer al snel wat afzijdig
gehouden, alsof men flarden opvangt van een gesprek dat heel ergens anders en met
heel andere deelnemers gehouden wordt. Meest onthutsend voorbeeld daarvan is
Borges' verhandeling over het dialect van Buenos Aires, waaraan voor een
niet-hispanist (en voor wie zou deze vertaling anders bedoeld zijn?) geen touw meer
vast te knopen valt.
Dat wil niet zeggen dat er niet te genieten valt in deze bundel. Een aantal stukken
zijn zonder meer subliem, zoals het titelopstel,
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het half-theologische mini-essay Geschiedenis van de echo's van een naam, en enkele
andere. Het nu al bijna legendarische, uiterst verzorgde en ritmische taalgebruik van
Borges heeft de vertaling helaas lang niet overal even goed doorstaan, zodat deze
uitgave, ondanks het nogal pretentieuze, zo niet pedante nawoord van de vertaalster,
toch vooral de indruk wekt van haastwerk.
Ger Groot

Theater
Wolfram Buddecke & Helmut Fuhrmann, Das deutschsprachige Drama
seit 1945. Schweiz-Bundesrepublik-Österreich-DDR. Kommentar zu einer
Epoche, Wimkler, München, 1981, 528 pp., DM. 46.
Manfred Durzak (Hrsg.) Deutsche geenwartsliteratur. Ausgangspositionen
und aktuelle Entwichlungen, Ph. Reclam, Stuttgard, 1981, 688 pp., DM.
42,80.
Sterker dan gebruikelijk in dit slag periode-overzichten leiden Buddecke-Fuhrmann
een eigen discussie in van de constanten en mutanten in het Duitstalige drama sedert
1945. Weliswaar volgen ze braaf een staatsnationale indeling maar doorlopend
overstroomt de analyse de beperkte en artificiële grenzen. Opmerkelijk is vooral dat
veel minder de nadruk valt op de individuele betekenis van een auteur dan op het
tijdsfenomenale aspect dat een individu zijn al dan niet eigen en rechtmatige plaats
toewijst in een netwerk van behoeften en strekkingen, vormen en motieven, waarbij
de dialoog met de beschikbare kritische literatuur bepaald niet uit de weg wordt
gegaan terwijl ook voor de enigszins met deze materie vertrouwde het
introductiekarakter toch het niveau van standpuntbepaling en dus discussie niet
verhindert. M. Durzak past zijn vorige verzameling (1971) aan; van de 28 bijdragen
zijn er maar enkele die ook de 1e editie reeds hebben gehaald. Voor het drama blijft
zo M. Kesting nogal hulpeloos onveranderd maar de analyses van O. Riewoldt (de
jaren 70 in de BDR) en G. Hüttich (DDR) zijn voortreffelijk. Het ruime spectrum
van methodische opvattingen van literatuur ruimt dan ook plaats in voor, naast de
aangewezen aspecten van de conventionele genres, de amusementsproduktie, de
politieke polarisering, de arbeidsthematiek, het feminisme, het essay, de vaderfiguren,
de kritiek, de relatie tot de film, de radio- en tv-literatuur, het uitgeverijwezen en
zelfs de Duitstalige literatuur in niet-Duitstalige landen.
C. Tindemans

Walter Hinderer (Hrsg.), Kleists Dramen. Neue Interpretationen, Ph.
Reclam, Stuttgart, 1981, 298 pp., DM. 32,80.
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In de serie systematische heroriënteringen van Duitse klassiekers is dit keer Heinrich
von Kleist aan de beurt. Niettegenstaande het feit dat de jongere generatie van Duitse
literatuurhistorici met uiteenlopende maar door de band actualistische
interpretatieopstellingen werd aangetrokken, is het globale resultaat nauwelijks
verrassend. Kleist was altijd al een object van discussie aan wie zowel de
ideologisch-historische meningen getoetst konden worden als de methodische
vernieuwingen gedemonstreerd. Opvallend blijft de overconcentratie op inhoudelijke,
toch wel geesteshistorische momenten en betekenissen; de dramaturgisch-structurele
essentie wordt toch te sterk op afstand gehouden. Bovendien maakt de opdeling van
de diverse drama's onder de experten het nagenoeg onmogelijk tot een synthetisch
beeld te komen wat weliswaar de kritische omgang van de lezer bevordert maar de
homogeniteit van het eindresultaat hypotheticeert.
C. Tindemans

M.S. Silk & J.P. Stern, Nietzsche on tragedy, Cambridge UP, Cambridge,
1981, 441 pp., £27,50.
Dat F. Nietzsches eerste grote werkstuk, Die Geburt der Tragödie (1872),
wetenschappelijk een onvoldoende verdient, is bekend; belangrijker toch is dat dit
niet slaat
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op Nietzsches onkunde maar dat hij een preconcept heeft doorgedacht van een
interpretatiebeeld waarvoor hem de archeologisch-historische documenten ontbraken
en wat b.v. Wilamowitz destijds al duidelijk maakte. Blijft het niet overeind als
meesterwerk van klassieke filologie, dan blijft het echter geldig als een synthese van
de aard van de Griekse religie, als nutsinstrument tevens om Nietzsches begrip van
het antieke aan te wenden voor een filosofische analyse van zijn eigen tijd. De
grondige studie die wel als de eerste moet gelden, toont enkele belangrijke kenmerken
aan. Zo treedt Nietsches Sophocles-voorkeur naar voren t.o. Wagners Aeschyleïsme.
Bekend is zijn misvatting van de natuur van de muziek in het 5e-eeuwse Hellas;
omdat Apollo nog sterker met muziek verwant was dan Dionysos, terwijl Nietzsche
daarop zijn dichotomie fundeerde, is hier de verkeerde Wagnerinvloed te merken.
Overigens blijken beide goden minder tot de Griekse mythologie te behoren dan wel
symbolische figuren te zijn die naar Schopenhauer verwijzen. Belangrijk is eveneens
dat bij de vergelijking van Nietzsche en Aristoteles divergerende beginselen evident
worden: Aristoteles ontleedt het produkt, Nietzsche de auteur en het produktieproces.
Eigenlijk was Nietzsche niet in het tragische drama geïnteresseerd; hij wou veeleer
een tragische cultuur restaureren, zonder oog te hebben voor de
sociaalmaatschappelijke patronen van dergelijke cultuur. Hij was bovendien
terughoudend om Dionysische elemten in het christendom toe te geven omdat dit
het christendom in zijn ogen althans een waardigheid zou verschaffen die hij het
misgunt. Daarom ook valt alle nadruk op de tragische bestaansvoorwaarde van het
verschijnselmens; Nietzsches boek identificeert esthetica met existentie.
C. Tindemans

Volker Braun, Stücke 2, Suhrkamp, Frankfurt, 1981, 225 pp., DM. 7.
Deze DDR-auteur (1939) brengt hier een aantal dramatische teksten (Schmitten,
1969; Guevara oder Der Sonnenstaat, 1975; Grosser Frieden, 1976; Simplex Deutsch.
Szenen über die Unmündigkeit, 1978) samen die het begrijpelijk maken dat hij het
in zijn eigen land moeilijk heeft. Behalve dat hij het socialistisch realisme ver achter
zich laat en binnen een epische demonstratievorm die nog steeds de Brechterfenis
bekent, lyrische evocaties van utopisch-communistische projecties tot beeld en
interactie laat worden, is hij, niet onterecht in de buurt van Heiner Müller te situeren,
voortdurend bezig met maatschappelijk-ethische problemen van de socialistische
heilsstaat en de functie van het individu binnen deze materialistisch-historische
context.
C. Tindemans

Lloyd W. Brown, Amiri Baraka, Twayne, Boston/Holt-Saunders,
Eastbourne, 1980, 180 pp., £9,95.
In de aanzwellende literatuur over deze Amerikaanse auteur (drama, lyriek, roman,
essay) die de militante zwarte stadsguerrilla met zwartnationalistische fundering
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thans heeft ingeruild voor een zwaaropdehands marxisme dat na Mao op zoek is naar
nieuwe idolen, ligt bij S. alle nadruk op het labiele karakter van opstelling en oeuvre.
Terecht kent hij grote waardering toe aan het muziek-, meer bepaald het jazzkritische
essay waarin Baraka hartstochtelijk pleit voor de uniciteit van de negercultuur, tegelijk
met tegenzin er zich van bewust dat de herkenbare eigen vorm die de jazzgeschiedenis
kenmerkt, samenhangt met de maatschappelijke omgeving van het blanke Amerika.
Deze dualiteit, nostalgie naar de puurheid van het zwarte en aversie voor de besmetting
en tegelijk afhankelijkheid van het blanke, vormen de artistieke kern van deze auteur.
Als S. Moeizaam maar verhelderend de structurele complexiteit van bv. het
romanwerk uitstalt, dan primeert toch te sterk het analytische speurwerk boven het
ontstaand inzicht dat de roman al dan niet ook creatief is geslaagd.
C. Tindemans
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Frederic I, Carpenter, Eugene O'Neill, Twayne, Boston / Holt-Saunders,
Eastbourne, 1979, 192 pp., £5,95.
Bij alle beknoptheid die deze studie oplegt t.a.v. een auteur die een veelvoud aan
interpreteerbaarheid vertegenwoordigt, slaagt S. er best in een consistent beeld aan
te bieden. Doorheen alle elementen, die zowel het biografische als het
oeuvre-analytische omvatten, beweegt zich het argument van de Amerikaansheid
van O'Niell, de allereerste dramatische auteur die mentaal en dramatisch op het
Europese continent terugwerkt, inhoudelijk en repertorieel. Erg boeiend zijn b.v. de
bladzijden die S. besteedt aan de argumentering van het typerende
O'Neill-tragiek-concept en die vele facetten van ideële en formele aard versmelt tot
een sluitende visie. Niet het minst belangrijk is tevens een gecommenteerde
bibliografie die het aandeel van diverse auteurs in het kritische concert zorgvuldig
en verantwoord uitmeet.
C. Tindemans

Angelika Gundlach (Hrsg.), Der andere Strindberg. Materialien zu Malerei,
Photographie und Theaterpraxis, Insel, Frankfurt, 1981, 343 pp., DM 16.
Als begeleidingstekst van een Strindbergtentoonstelling die in de Bondsrepubliek
heeft rondgetoerd, projecteert G. Söderström een biografiebeeld dat, zonder
polemische nadrukkelijkheid, de conventionele pathologische visie op Strindberg
als vrouwenhater corrigeert bij middel van zijn even sterk effectieve wetenschappelijke
aspiraties (mét kennis van zaken) en literair zendingsbewustzijn. Uit de veelheid van
behandelbare levensthema's worden speciaal zijn affectiviteit (én talent) voor het
schilderen, zijn vormelijke en technische interesse voor de prille fotografie behandeld
terwijl een apart deel het lot van zijn theaterwerk op de Duitstalige scène nagaat.
Vooral dit laatste draagt, tussen 1890 en 1980, een aantal geldige maar nog te
controleren hypothesen aan die smeken om bredere verantwoording maar nu reeds
een curve van interpretaties bieden die enkel het nadeel vertonen de theatrale
lotgevallen te verwaarlozen ten gunste van de inhoudelijke, geesteshistorische
aspecten.
C. Tindemans

Hilde Haider-Pregler, Des sittlichen Bürgers Abendschule.
Bildungsanspruch und Bildungsauftrag des Berufstheaters im 18.
Jahrhundert, Jugend und Volk, Wien, 1980, 536 pp., öS. 598.
De 18e eeuw, een tijd van toenemend burgerlijk zelfbewustzijn, kende aan het nut
van de kunst alle voorrang toe. Het theater wordt, en wel niet alleen in Oostenrijk,
opgevat als een instrument om het volk (in toenemend brede lagen, in elk geval
verschillend van de aristocratische toeschouwers bij het hoftheater) de
emancipatieïdeeën te verkondigen en praktische modellen te demonstreren. S. toont
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gedetailleerd aan hoe in Oostenrijk de publicisten over de aard en de rol van staat en
maatschappij aan het theater deze nutsfunctie toevertrouwden; op deze ideeëncodex
werd de organisatievorm van het theater gebaseerd die voor het beroepstheater tot
vandaag toe bepalend is gebleven. Van grof vermaak naar volksopvoeding; het theater
als lekekansel. Het maakt, tenzij voor de hardleersen, de weerstand van de clerus,
van welke denominatie ook, verstaanbaar. De journalistiek heeft deze trends
gepopulariseerd. Ook zelfbewuste acteurs hebben er actief aan meegedaan in
programmatische speelteksten en dit maakt, tegen de bestaande theaterhistorische
opvatting in, de historische aftocht resp. verdrijving van de commedia dell'arte-figuren
(in locale varianten), heel anders verklaarbaar. Aan het eind van deze discussie staat
de (inter)nationale eis van een Nationaal Toneel, een sociaalpedagogische instelling
die, bij middel van het theater, de centralistische staatsidee van de burger onderschrijft,
affirmeert en uitdraagt.
C. Tindemans
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binnenkant achterplat

Personalia
Dr. L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op ‘Ungarn und der Anschluss’. Is thans
verbonden aan het John F. Kenedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, NL-5037 GC Tilburg.
Dr. Flor Bertiau s.j., geboren 1919. Achtereenvolgens assistent aan de sterrenwacht
te Leiden (1947) en aan de Lick-sterrenwacht in Californië (1957); van 1956 tot 1973
astronoom van de Vaticaanse sterrenwacht, tijdelijk directeur van de
Boydens-sterrenwacht in Zuid-Afrika (1959); sinds 1973 gewoon hoogleraar aan de
Katholieke Universiteit te Leuven.
Adres: Waversebaan 220, B-3030 Heverlee.
Dr. Wim L. Boelens s.j., geboren 1925. In 1946 ingetreden bij s.j., priester gewijd in
1958. Na filosofische studies aan ordeshuis Berchmanianum te Nijmegen, theologie
aan Canisianum te Maastricht, specialisatie in oecumenische dogmatiek te Paderburg
en Würzborn. Promoveerde in Würzburg in 1962 op het proefschrift ‘Die
Arnoldshainer Abendmahlsthesen’ (Assen, 1964, 393 pp.). Is sinds 1964 werkzaam
in het bisdom Groningen met speciale opgave: bevordering van oecumene en
interkerkelijke betrekkingen. Sinds 1972 diocesaan adviseur voor oecumene en
studiesecretaris aan het Diocesaan Centrum te Assen, bisdom Groningen.
Adres: Meerpaal 20, NL-9733 AB Groningen.
Dr. Georges De Schijver s.j., geboren 1935. Doctor in de godgeleerdheid, licentiaat
in de klassieke filologie. Is docent (fundamentele dogmatiek) aan de faculteit
Godgeleerdheid van de KU Leuven.
Adres: Smoldersplein 3, B-3000 Leuven.
Dr. Rob Embrechts, geboren 1944. Doctor in de toegepaste economische
wetenschappen (Ufsia), Master of Science in Economics (London School of
Economics) en licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen (Ufsia). Doceert
o.a. internationale economie te Antwerpen en te Brussel. Publiceerde samen met
Prof. Dr. A. Taymans Reële internationale economie (Stenfert Kroese,
Leiden/Antwerpen).
Adres: Wouwstraat 22, B-2510 Mortsel.
Dr. Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven. Assistent
aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. Promoveerde in '80 op
een studie over Hugues Pernath.
Adres: Withoeflei 57, B-2180 Kalmthout.
Dr. Henk Jans s.j., geboren 1924. Licentiaat filosofie en theologie. Was van 1959
tot 1962 assistent geologie aan de KU Leuven. Promoveerde in 1965 tot doctor in
de natuurwetenschappen (kristallografie). Doceert aan de Universitaire Faculteiten
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Sint-Ignatius te Antwerpen methode en kritiek van de wetenschappen. Was van 1973
tot 1977 hoofdredacteur van Streven-België.
Adres: Kardinaal Mercierlei 11, B-2600 Berchem.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit Gent, promoveerde in 1966. Is docent theaterwetenschap aan de
Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B-2520 Edegem.
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Anglicanen en rooms-katholieken
Peter Hebblethwaite
Het artikel dat hier volgt kan wat technisch lijken, abstract, academisch: ‘waar
maken ze zich toch altijd nog zo druk over?’. Toch vonden wij het belangrijk
én actueel. De paus gaat in mei naar Groot-Brittannië. Of hij daar met evenveel
volksvertoon als op zijn andere reizen ontvangen zal worden, vernemen wij wel
uit de media. Maar àchter dat ‘nieuws’ rijst een andere, dieper liggende vraag:
wat denken zij daar in Groot-Brittanië, wat denken de anglicanen en sommige
Britse rooms-katholieken (ook bisschoppen en theologen) over de ‘opvolger van
Petrus’, over zijn plaats in de kerk, over zijn leergezag en zijn ‘onfeilbaarheid’?
De auteur, Peter Hebblethwaite, van wie onze lezers zich stellig het artikel Paus
en Pool (in Streven, december 1981) zullen herinneren, commentarieert het
Eindrapport van een commissie van anglicanen en rooms-katholieken die deze
vragen aan de orde stelt. Dat Eindrapport is niet samengesteld met het oog op
het bezoek van de paus. Het reikt veel verder. Maar als de paus in
Groot-Brittannië komt, kan hij er niet omheen.
Redactie
Twaalf jaar geleden, in januari 1970, werd officieel een begin gemaakt met een
gesprek tussen anglicanen en rooms-katholieken over de punten die de twee kerken
verdeeld houden en wegen om ze weer tot eenheid te brengen. Het gesprek vond
plaats in de schoot van een Anglicaans-Rooms-katholieke Internationale Commissie,
de ARCIC. Bisschoppen, theologen uit de twee confessies en uit de hele wereld
namen eraan deel, in aanwezigheid van waarnemers van andere kerken. De resultaten
van de langzaam, maar gestaag voortschrijdende werkzaamheden verschenen in
opeenvolgende rapporten. Een eerste reeds in januari 1971: de commissie kwam tot
een ‘substantiële overeenkomst’ over de Eucharistieleer1. In 1973 volgde een
document over Ambt en Wijding2, waarin de overtuiging werd uitgesproken ‘dat in
wat wij hier gezegd hebben, zowel anglicanen als rooms-katholieken hun eigen geloof
terug zullen vinden’. Drie jaar

1
2

Eucharistic Doctrine, Windsor, 1971.
Ministry and Ordination, Canterbury, 1973.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

684
later, in 1976, verscheen een eerste rapport over Gezag in de kerk3. Duidelijker nog
dan in de vorige documenten kwam naar voren waar de eigenlijke vraag ligt wanneer
men denkt en werkt aan de hereniging van kerken: ‘Wat is kerk? Waar is de kerk?’
(Bisschop Alan Clark, katholiek medevoorzitter van de ARCIC). En het rapport
besloot met een lijst van vier knelpunten waarvoor men op dat ogenblik nog geen
oplossing zag: 1) de status en betekenis van de zgn. Petrusteksten in het NT (Mt.
16:18: ‘Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen’); 2) de betekenis
van het begrip de jure divino (naar goddelijk recht) zoals dat toegepast wordt op de
aanstelling van Petrus en zijn opvolgers; 3) de draagwijdte van de ‘universele
onvermiddelde jurisdictie of rechtsmacht’ die door het Eerste Vaticaanse Concilie
aan de paus wordt toegeschreven; 4) de kwestie van de onfeilbaarheid. Al eeuwen
lang is er gediscussieerd over de Petrusteksten en over het de jure divino, maar
opmerkelijk is dat de betwisting over deze vier knelpunten hoofdzakelijk ontstaat
uit de definities van Vaticanum I. Het zijn de formuleringen van dat Concilie die de
bestaande theologische verdeeldheid verstrakt hebben.
Hoe dan ook, nu weer vijf jaar later, eind 1981, is de Commissie klaargekomen
met een tweede rapport over Gezag in de Kerk4 en meent zij een weg te hebben
gevonden die kan leiden tot een oplossing van die vier beslissende moeilijkheden.
Dit rapport beschouwt zij als haar eindrapport. In haar conclusie schrijft zij: ‘De
overeenstemming (convergence) die in ons eindrapport tot uitdrukking komt, lijkt
op te roepen tot het totstandbrengen van een nieuwe relatie tussen onze kerken als
een volgende stap op de weg naar eenheid onder de christenen’.
De ARCIC was geen onderhandelingscommissie die moest proberen een
oecumenisch concordaat tot stand te brengen om de concrete stappen aan te geven
die nu moeten volgen. Maar door de theologische obstakels uit de weg te ruimen,
heeft zij wel de gronslag gelegd voor de voortgang van het herenigingsproces. Haar
eindrapport spreekt de ‘hoge verwachting’ uit dat nu ‘met voortvarendheid significante
initiatieven genomen zullen worden om onze verzoening te verdiepen en ons vooruit
te helpen in ons zoeken naar volledige communio’.
Die initiatieven worden nu verwacht van de kerkleiders5.

3
4
5

Authority in the Church I, Venetië, 1976.
Authority in the Church II, Windsor, 1981.
Nvdr. De anglicaanse kerk wil het ARCIC-rapport nu aan alle leden-kerken voorleggen.
Deze moeten er zich over uitspreken op de Lambeth Conference (de periodieke conferentie
van alle anglicaanse kerken)... in 1988. Ook Rome wil het document aan alle
bisschoppenconferenties voorleggen. De eerste reactie van de Congregatie voor de Geloofsleer
was gereserveerd.
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Methode
Voor we nagaan hoe en met welk succes het ARCIC-rapport de vier genoemde
moeilijkheden probeert op te lossen, twee opmerkingen over de methode:
1. Taal en stijl van het rapport zullen sommigen in de Romeinse Curie vreemd in
de oren klinken. In de Osservatore Romano verscheen al een artikel waarin
kritiek werd uitgebracht op mensen die ‘uit liefde voor een gemakkelijk irenisme
over de problemen heen praten en de taal van de gescheiden broeders spreken’.
Natuurlijk kun je nooit bewijzen dat deze sneer het ARCIC-rapport gold, maar
de data kloppen: het rapport arriveerde in Rome rond 15 september, het artikel
verscheen op 16 oktober. De zorg van de commissieleden was echter, zoals zij
zeggen, ‘niet de moeilijkheden uit de weg te gaan, wel de twistzieke taal te
vermijden waarin ze vaak ter discussie kwamen’. En dat brengt mee dat wie het
nodig vindt zich achter polemiek te verschansen, door de stijl van het rapport
wel eens van zijn stuk zou kunnen worden gebracht.
2. De sleutel van de methode van het rapport ligt in zijn uitgangspunt. Het gaat
uit van een visie op de kerk als koinonia, de kerk als gemeenschap. Dat is een
visie die trouw is aan het Nieuw Testament en de inzichten van het Tweede
Vaticaans Concilie. Bepalend voor de houding die men aanneemt ten opzichte
van om het even welk theologisch vraagstuk, is altijd het kerkmodel waarvan
men uitgaat. Voor de ARCIC is dat de koinonia. ‘Hoewel koinonia nergens in
het Nieuw Testament als synoniem geldt voor kerk, is het de term die het beste
het mysterie weergeeft dat ten grondslag ligt aan de verschillende
nieuwtestamentische kerkbeelden. (...) Koinonia, gemeenschap met elkaar volgt
uit onze gemeenschap met God en Christus. Dat is het mysterie van de kerk’.
Volgens dit model wordt de kerk gerealiseerd in de lokale kerk, waar de eucharistie,
het werkzame teken van de koinonia, gevierd wordt. Maar de lokale kerk kan zich
niet afsluiten van de rest; zij is geroepen om in gemeenschap, in communio met
andere kerken te leven. Die roeping blijft onvervuld zolang de volledige zichtbare
eenheid van de kerk niet gerealiseerd is. Daarom heeft de kerk een ‘universeel primaat’
nodig, zegt het rapport (de term ‘paus’ wordt vermeden vanwege zijn historische
associaties, maar ‘universal primate’ is nu ook niet zo'n gelukkige term). Zoals alle
ambtsdragers staat die ‘universele primaat’ in dienst van de koinonia. En zo wordt
volgens dit model de eenheid van de kerk van onderuit opgebouwd, niet van bovenaf
opgelegd.
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Bovendien blijkt uit deze benadering dat de twee kerken elkaar kunnen aanvullen
eerder dan dat ze een of ander compromis zouden moeten sluiten. De
rooms-katholieken hebben traditioneel altijd de eenheid beklemtoond, de anglicanen
de conciliariteit en de daarmee samenhangende ideeën van collegialiteit en
raadpleging. Maar rooms-katholieken hebben evenzeer conciliariteit nodig als
anglicanen eenheid. Als er dan nu sprake is van een ‘vergelijk’ of een ‘transactie’,
dan een die beide partijen verrijkt zonder dat een van beiden iets van haar principes
of haar erfgoed moet prijsgeven.
Tegen die achtergrond moeten we de volgende uitspraak lezen, die naar de kern
van de zaak gaat en de vraag stelt: wat nu? ‘Een volledige zichtbare communio tussen
onze twee kerken kan niet tot stand komen zonder wederzijdse erkenning van
sacramenten en ambt, samen met de gemeenschappelijke aanvaarding van een
universeel primaatschap dat, in eenheid met het college van bisschoppen, in dienst
staat van de koinonia’. De manier waarop het ARCIC-rapport, uitgaande van dat
kerkmodel, de vier bewuste knelpunten behandelt, is tamelijk technisch. Dat kon
ook moeilijk anders. Maar in grote lijnen komt ze hierop neer dat de kritische
begrippen van de moderne wetenschap en het kerkbeeld van het Tweede Vaticaans
Concilie aangewend worden om de problemen die door het Eerste Vaticaans Concilie
gesteld worden op te lossen.

De rol van Petrus
Over de rol van Petrus in het NT spreekt de ARCIC ongeveer op dezelfde manier
als die we ook vinden bij Amerikaanse theologen als E. Brown, Avery Dulles en
Patrick Granfield. Petrus' prominente positie in het NT wordt erkend, maar tegelijk
wordt beklemtoond dat ‘verantwoordelijkheid voor pastoraal leiderschap niet beperkt
bleef tot Petrus alleen’. Mt. 16:18 (‘Op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen’)
moet gelezen worden in de context van Ef. 2:20, waar de kerk gezien wordt als
‘gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus
Jezus zelf is’. Zo worden primaatschap en collegialiteit in evenwicht gehouden.
Voor de ARCIC is dit een belangrijk punt. ‘Wel worden de heel eigen kenmerken
van het Petrusambt onderstreept, maar dit ambt is dat van een apostel en isoleert hem
niet van het ambt van de andere apostelen... Deze overwegingen helpen een klaarder
licht te werpen op de analogie die men gemaakt heeft tussen de rol van Petrus onder
de apostelen en de rol van de Bisschop van Rome onder zijn medebisschoppen’.
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‘These considerations seem to clarify’ is een echt Brits understatement. Er volgt
namelijk een formulering die wel eens een van de meest controversiële van het hele
Eindrapport zou kunnen blijken te zijn. Wie spreekt van ‘de analogie die men gemaakt
heeft’ schijnt er wat aan te twijfelen óf en in welke zin de paus ‘de opvolger van
Petrus’ genoemd kan worden. Dat probleem pakt het rapport als volgt aan. ‘Petrus'
taak werd nooit apart gezien van die van de groep der apostelen: wat geldt voor de
overdraagbaarheid van de zending van de apostelgroep, geldt ook voor Petrus als lid
van de groep. Bijgevolg, hoewel de woorden “Op deze rots zal ik mijn kerk bouwen”
tot Petrus gericht zijn, impliceert dit niet dat ze met een identieke betekenis op de
Bisschop van Rome kunnen worden toegepast’. Dat is een waarheid als een koe.
Maar het feit dat de Petrustekst in gouden letters in de St.-Pieters prijkt, doet wel iets
anders veronderstellen. Toch zou het voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn:
per definitie kan geen enkele opvolger de eerste onmiddellijke en geprivilegieerde
getuige van Jezus' messianiteit en van zijn verrijzenis zijn. Het rapport is hierover
genuanceerd: ‘De rol van Petrus kan niet in zijn totaliteit overgedragen worden, maar
dat sluit niet uit dat het ambt van eenheid onder de leiding van de Geest gecontinueerd
wordt onder hen die de apostolische zending voortzetten’.
Tegenover de bewering dat het NT het primaatschap van de paus zou ‘bewijzen’,
stelt het ARCIC-rapport zich dus gereserveerd op. Het besluit: ‘Toch is het denkbaar
dat een primaatschap van de Bisschop van Rome niet in tegenspraak is met het NT
en deel uitmaakt van Gods plan betreffende de eenheid en katholiciteit van de kerk,
al moet men toegeven dat de nieuwtestamentische teksten daarvoor geen voldoende
grond bieden’. ‘Het is denkbaar’, ‘it is possible to think’: het rapport houdt zich
gedekt en deze behoedzame academische stijl zou moeilijkheden kunnen veroorzaken.
Ik veronderstel - al kunnen we het onmogelijk weten - dat de ARCIC-leden bedoelen
dat zij in feite wel geloven dat het primaatschap van de Bisschop van Rome deel
uitmaakt van Gods plan voor zijn kerk. Maar hun bewust afgezwakte formulering
stelt hen aan de beschuldiging bloot dat ze minder een vaste overtuiging uitspreken
dan een verwijderde mogelijkheid overwegen.

Is ‘de jure divino’ hetzelfde als ‘providentieel’?
In Mc. 11:30 vraagt Jezus: ‘De doop van Joannes, was dat iets van God of iets van
mensen?’. Analoog, zou men kunnen zeggen, luidt de vraag:
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is het primaatschap van de paus iets de jure divino, gegrond op goddelijk recht? Ook
hier gaat het in het rapport weer over de draagwijdte van de teksten uit het NT. Het
rapport zegt: de jure divino is een typisch rooms-katholieke term waarmee ze willen
zeggen dat het primaatschap door God gewild is; anglicanen beweren hetzelfde door
te zeggen dat het bestaan van een ‘universeel primaat’ iets ‘providentieels’ is. Maar
als dat op hetzelfde neerkomt, rijst er een probleem. Want wat zijn dan de
consequenties? Volgt daaruit bijvoorbeeld dat een christelijke gemeenschap buiten
de communio met de Stoel van Rome niet tot de kerk van God behoort? Een hele
apologetische traditie na Vaticanum I beweerde inderdaad dat alleen die
gemeenschappen die in communio leven met de Bisschop van Rome, ware christelijke
kerken zijn. Maar daartegen kunnen twee significante feiten worden aangevoerd.
1. De orthodoxe kerken wijzen de leer van het pauselijk primaatschap af; toch
bleven ze als ware kerken beschouwd.
2. Het Tweede Vaticaans Concilie leerde dat Gods kerk verwerkelijkt wordt,
bestaat (subsistit) in de rooms-katholieke kerk; maar het verwierp ook het
standpunt dat Gods kerk volledig met de rooms-katholieke kerk samenvalt en
uitsluitend in haar belichaamd wordt. Hier wordt een allusie gemaakt op Lumen
Gentium, de Dogmatische Constitutie over de Kerk, die in nr 8 in de definitieve
tekst est verving door subsistit in, is door bestaat in. Dit was een van de
belangrijkste verklaringen van het Concilie. Ze betekende immers de totale
afwijzing van het strakke standpunt dat nog door Pius XII verdedigd werd. In
diens encycliek Mystici Corporis stond nog te lezen: ‘Het is een gevaarlijke
dwaling te geloven dat men Christus kan aanhangen zonder zijn plaatsvervanger
op aarde trouw te zijn. Want wanneer dit zichtbare Hoofd er niet meer is en de
zichtbare tekenen van eenheid verbroken zijn, wordt het Mystieke Lichaam van
de Verlosser zo verminkt, dat zij die de haven van het eeuwige heil zoeken,
deze niet meer kunnen zien of vinden’. Ik citeer deze tekst hier alleen om te
laten zien wat Vaticanum II te overwinnen had.

Wat betekent ‘universele onvermiddelde jurisdictie’?
Het probleem van de jurisdictie (de macht of bevoegdheid om een ambt uit te
oefenen), kan als volgt worden geformuleerd. Door te stellen dat de jurisdictie van
de paus ‘onvermiddeld en universeel’ is, scheen het Eerste Vaticaans Concilie te
zeggen (hoewel dat niet de bedoeling was) dat zijn macht en bevoegdheid geen
grenzen kende, dat hij overal en op ieder
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ogenblik kon ingrijpen, dat de plaatselijke bisschoppen gedegradeerd waren tot
pionnen, ‘gedelegeerden’ of willoze werktuigen, alleen bevoegd om af en toe een
stempel te zetten onder beslissingen van een almachtige paus. Daarvoor waren de
anglicanen (en niet alleen zij) beducht. Zij vreesden, zegt het ARCIC-rapport, dat
‘de Bisschop van Rome zich de rechten van een metropoliet in diens kerkprovincie,
of van een bisschop in diens diocees zou aanmatigen, dat een gecentraliseerd gezag
niet altijd begrip zou kunnen opbrengen voor de plaatselijke situaties, niet altijd
genoeg de culturele verscheidenheid zou respecteren en dat de rechtmatige vrijheid
van geweten en handelen in gevaar kon komen’.
Hierbij twee opmerkingen.
1. Vaticanum I liet een aanzienlijke interpretatiemarge open. Wat het over die
jurisdictie zei, was zo vaag als maar kon. Het sprak van een jurisdictieprimaat,
maar zei niets over de grenzen ervan (die door sommigen als vanzelfsprekend,
door anderen als niet bestaand werden beschouwd). Het resultaat was, zoals de
Britse kerkhistoricus Garrett Sweeney schreef, ‘even waardeloos als de beslissing
een bevelvoerend officier te benoemen aan het hoofd van een niet nader
gespecificeerd leger voor een niet te lokaliseren slagveld en even verwarrend
als een puzzle waarvan het middenstuk ontbreekt’6. Dat ontbrekende middenstuk
werd spoedig geleverd in de periode na het Eerste Vaticaans Concilie: het was
de ‘opinie van de paus’. Maar je kunt niet zeggen dat dat de bedoeling van
Vaticanum I was.
2. Het rapport van de oecumenische ARCIC herinnert aan een andere interpretatie
van Vaticanum I. Die kan een hulp zijn voor roomskatholieken die
gebeurtenissen als de Buitengewone Synode van de Nederlandse Kerk
beschouwen als een inbreuk op de ware collegialiteit. In dit geval kan zelfs de
canonische wettigheid van deze Synode worden betwist: ze werd niet ter plaatse
gehouden, maar in Rome; de Nederlandse bisschoppen waren in de minderheid
ten opzichte van de Curieleden. De ARCIC is te tactvol om het ronduit te zeggen,
maar het is een dergelijke situatie die ze voor ogen heeft wanneer ze schrijft:
‘Collegiale en uit het primaat voortvloeiende verantwoordelijkheid voor het
behoud van het eigen leven van de plaatselijke kerken houdt een gepast respect
voor hun gebruiken en tradities in, op voorwaarde dat die niet in tegenspraak
zijn met het geloof en de communio niet verstoren. Het zoeken naar eenheid en
de zorg voor katholiciteit kunnen niet uit el-

6

Bishops and Writers, ed. Adrian Hastings, 1977, p. 190.
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kaar worden gehaald’. Dat is een correct gebruik van de term katholiciteit: hij
houdt verscheidenheid in.
De Commissie weet maar al te goed dat de ‘gebruiken en tradities’ van sommige
geünieerde kerken met de voeten zijn getreden, hoewel die niet in tegenspraak waren
met het geloof noch een gevaar vormden voor de communio (b.v. getrouwde
Oekraïense priesters in Canada en de VS). Maar zij schept moed uit een passage die
Paulus VI persoonlijk toevoegde aan zijn rede bij de heiligverklaring van veertig
martelaren uit Engeland en Wales. Welke unie er in de toekomst ook tot stand komt,
zei hij, ‘nooit zullen wij het rechtmatige prestige en het eerbiedwaardige erfgoed van
vroomheid en gebruiken dat de anglicaanse kerk eigen is, zoeken te verminderen’
(25 oktober 1970). Er zijn dus grenzen aan de ‘universele en onvermiddelde
jurisdictie’.

Onfeilbaarheid
Over het laatste punt dat door de ARCIC behandeld wordt, de ‘onfeilbaarheid’,
bestaan waarschijnlijk meer misverstanden dan over om het even welk ander thema.
Dat die ‘onfeilbaarheid’ zo zelden wordt ingeroepen - slechts één keer sinds ze in
Vaticanum I werd ‘gedefinieerd’ - zou kunnen suggereren dat ze niet zo belangrijk
is of, technisch uitgedrukt, dat ze ‘een lage plaats bekleedt in de hiërarchie van
waarheden’. Maar de hardnekkigheid waarmee deze abstracte macht verdedigd wordt,
geeft te denken dat er niet zo gauw van af gestapt zal worden.
Op één punt is de ARCIC duidelijk: ‘De kerk vertrouwt erop dat de Heilige Geest
haar daadwerkelijk in staat zal stellen haar zending zo te volbrengen dat ze noch haar
wezenlijk karakter zal verliezen, noch in gebreke blijven bij het bereiken van haar
doel’. Maar dat is nog geen onfeilbaarheid. In een voetnoot wordt toegegeven dat
wat hier beschreven wordt eerder ‘indefectibiliteit’ is, een term die ‘niet spreekt over
het ontbreken van onvolkomenheden in de kerk, maar belijdt dat, ondanks haar vele
zwakheden en fouten, Christus trouw blijft aan zijn belofte dat de poorten der hel
haar niet zullen overweldigen’.
Het zal de ARCIC geen goed doen, maar eerlijkheidshalve moeten we de lezer er
toch aan herinneren dat ‘indefectibiliteit’ de term is waaraan Hans Küng de voorkeur
geeft en dat zijn mening over onfeilbaarheid een van de redenen werd genoemd
waarom hij niet langer als katholiek theoloog mocht doceren. Hoe dan ook,
‘indefectibiliteit’ kenmerkt de hele kerk. Zij manifesteert zich door de sensus fidelium
(de con-spiratio van alle gelovigen, zei Newman). Pas wanneer daarin iets spaak
loopt of, in de meer
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elegante taal van de ARCIC, ‘wanneer geloofspunten op het spel staan’, treden de
‘instrumenten’ van de indefectibiliteit in werking. De twee voornaamste daarvan
zijn: oecumenische concilies of ‘de universele primaat die, aan het hoofd van de
koinonia, met gezag kan spreken in naam van de kerk’.
Hij kàn spreken. Maar dat zal niet altijd het geval zijn en het is geen routine. De
Commissie ziet verschillende beperkingen die dat spreken van de ‘universele primaat’
limiteren: ‘Het welzijn van de koinonia vereist niet dat alle uitspraken van hen die
met gezag uit naam van de kerk spreken, als blijvende uitdrukkingen van de waarheid
worden beschouwd’. Dat is evident, anders zouden we nog altijd de bul van Pius V
uit 1570, Regnans in excelsis, moeten aanvaarden, die koningin Elisabeth I tot ketter
en aanstichtster van ketterij verklaarde en iedereen onthief van de aan haar afgelegde
eden. Evenmin betekent de dienst die de ‘universele primaat’ kan verlenen, ‘dat
andere bisschoppen nog slechts een consultatieve rol vervullen, dat iedere uitspraak
van de Bisschop van Rome een gerezen probleem oplost of de kwestie die ter discussie
staat voor altijd beslecht’. Hoewel het Eindrapport dit niet met zoveel woorden zegt
- het is tenslotte geen compleet tractaat over ecclesiologie - wordt hiermee de notie
van het magisterium ordinarium (het gewone leergezag) zoals het doorgaans verstaan
werd, afgewezen. Op zichzelf hoeven we daarover niet te treuren. De leer van
Vaticanum I houdt niet in dat pausen overal en voortdurend moeten ingrijpen.
Pauselijk gezag treedt in werking en ‘definieert’ alleen daar waar een eind gemaakt
moet worden aan doctrinaire geschillen die op een lager niveau niet opgelost kunnen
worden. Dat zal wel hoogst zelden gebeuren. Om nogmaals Garrett Sweeney te
citeren: ‘Zij die er honderd jaar lang op getraind zijn in de winkel alleen maar naar
instant-onfeilbaarheid van een immer onfeilbare paus te zoeken, komen nu tot de
ontdekking dat de voorraad uitverkocht is en de laden leeg’ (p. 172).
In ieder geval is de idee van een magisterium ordinarium een recente uitvinding.
Het begrip werd voor het eerst in een Vaticaans document gebruikt in 1863 en zijn
sporen voeren terug naar het driedelige werk van Joseph Kleutgen s.j., Die Theologie
der Vorzeit verteidigt, Münster, 1853-1860. Als we dat voor ogen houden, dan wordt
de conclusie van ARCIC's Eindrapport over de onfeilbaarheid minder verrassend en
begrijpelijker: ‘Wij zijn het erover eens dat dit (“onfeilbaarheid”) een term is die
alleen op God onvoorwaardelijk van toepassing is en dat het tot vele misverstanden
kan leiden als we hem, zelfs onder heel strikte voorwaarden, toepassen op een mens.
Om die reden geloven wij dat de kerk van dwaling gevrijwaard blijft, maar vermijden
wij daarbij het gebruik van de term “onfeilbaar-
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heid”. Wij erkennen ook dat het feit dat aan de Bisschop van Rome onder bepaalde
omstandigheden onfeilbaarheid wordt toegeschreven, ertoe geleid heeft een
overdreven belang te hechten aan al zijn uitspraken’.
Gezien deze laatste opmerking is het nogal ironisch dat de ARCIC nu met
ingehouden adem zit te wachten om te vernemen wat de ‘universele primaat’, de
Bisschop van Rome, Paus Joannes-Paulus II nu van haar werk vindt. Hij kan de
kwestie niet ontwijken. In mei gaat hij naar Groot-Brittannië.
Het zou gemakkelijk zijn, teksten van Joannes-Paulus II op te halen die
verschillende uitspraken van ARCIC's Eindrapport zonder meer tegenspreken. Men
zou b.v. zijn brief aan de Duitse bisschoppen kunnen citeren waarin hij hen feliciteert
voor de wijze waarop ze met Hans Küng zijn omgesprongen (15 mei 1980). ‘Zonder
onfeilbaarheid’, schrijft hij daar, ‘gaan de meest elementaire waarheden van ons
geloof meteen in elkaar storten’ (in het Italiaans crollare, in het Duits auszulösen).
Maar daaruit volgt nog niet dat het rapport zonder meer zal worden afgewezen. Het
is waar dat het een ‘minimalistische’ lezing geeft van Vaticanum I, maar het is in
ieder geval een mogelijke en gewettigde interpretatie; ze kan rekenen op de
instemming van de meest serieuze geleerden die de kwestie hebben onderzocht.
Er is een andere overweging die voor Joannes-Paulus vermoedelijk van meer
gewicht is. Hij heeft zich ertoe verbonden tot een dialoog met de orthodoxe kerken
te komen en beschouwt die dialoog als prioritair. Maar de orthodoxen zitten met
precies hetzelfde probleem wat betreft het pauselijk primaatschap en de onfeilbaarheid
zoals die door Vaticanum I zijn gedefinieerd. Zolang dat probleem niet is opgelost,
kan er niets worden gedaan. Een oplossing die voor de anglicanen aanvaardbaar is,
zou dat ook kunnen zijn voor de orthodoxen.
Dat zou ARCIC's belangrijkste bijdrage tot het oecumenisme kunnen zijn.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

694

Honderd jaar na Charles Darwin
Leandro Sequieros
Een eeuw na Darwins dood (19 april 1882) is er een ernstige controverse
ontbrand omtrent de mechanismen van de biologische evolutie. Op twee recente
internationale congressen kwam het tussen paleontologen en biologen in woelige
discussies tot een open breuk. De moderne versie van de evolutietheorie wordt
niet langer algemeen aanvaard.
In oktober 1980 vergaderden in Chicago de meest representatieve vertegenwoordigers
uit de wereld van de paleontologie, de populatiegenetica, de embryologie en de
moleculaire biologie. Het thema was de macro-evolutie. Onder macro-evolutie
verstaat men: het ontstaan uit een gemeenschappelijke voorouder van niet alleen
onderling nauw verwante nieuwe soorten, maar van soorten die behoren tot de
onderscheiden en alsmaar verder uit elkaar liggende taxonomische groepen, waarin
de biologische systematiek dieren en planten pleegt in te delen volgens geslachten,
families, orden, klassen en phyla. Dit tweede - veronderstelde - ontwikkelingsproces,
dat zich in de loop van tientallen tot honderden miljoenen jaren moet hebben
afgespeeld, is uiteraard een kwestie die bijna uitsluitend op het vlak van de fossiele
getuigen, de paleontologie dus, beslecht kan worden.
In mei 1981 kwamen een goede tweehonderd paleontologen en biologen van vier
continenten in Barcelona samen voor een Symposium over concept en methode van
de paleontologie. Het feit dat vele deelnemers van de Chicago-conferentie ook in
Barcelona aanwezig waren, toonde nog maar eens aan hoeveel het traditionele
darwinisme en de ‘moderne synthese’ van J.S. Huxley verschuldigd blijven aan de
paleontologie, om hun wetenschappelijke uitspraken hard te maken op het vlak van
de macro-evolutie. En juist daarover bleken op beide congressen nogal fundamentele
meningsverschillen te bestaan. De vraag werd zelfs gesteld, of wij ons niet aan de
vooravond bevinden van een nieuwe synthese, een nieuw ‘paradigma’ in de zin van
Thomas Kuhn. Dat was en is in alle geval de mening van o.m. Roger Lewin en S.J.
Gould.1

1

R. Lewin, Evolutionary Theory under fire, in Science, Vol. 210, 21 nov. 1980, pp. 883-887;
S.J. Gould, Is a new and general theory of evolution emerging? in Paleobiology, Vol. 6 (1),
1980, pp. 119-130.
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Het darwinistisch paradigma
Met Charles Darwin als vaandeldrager van de progressieve en emancipatorische
theorieën van de wetenschap van de 19e eeuw in haar verzet tegen de conservatieve
ideologieën, spitste het hele debat daaromtrent zich - een eeuw geleden - toe op de
biologische evolutie. Op 22 november 1859 verscheen Darwins On the Origin of
Species en de zowat 1.200 exemplaren waren op één dag uitverkocht. Apocrief lijkt
de legende te zijn dat F. Engels, op last van K. Marx, zich tevergeefs de hele dag
beijverde om een exemplaar voor zijn opdrachtgever te bemachtigen2. In 1882
verscheen de zesde editie van Darwins werk en voor Darwins dood waren er al
ongeveer 24.000 exemplaren verkocht: ‘een opmerkelijk succes voor een puur
wetenschappelijk en “droog” geschreven boek’3. Eén feit kan niet genoeg onderstreept
worden: de schitterende figuur van Darwin heeft haast alle andere paleontologen en
biologen van het einde van de 19e eeuw in de schaduw gedrongen. De controversiële
auteur van De oorsprong der soorten kanaliseerde in zijn persoon het hele debat. Hij
markeerde de scheidingslijn tussen twee perioden in de geschiedenis van de
wetenschappen van de natuur: de periode van vóór en die van nà Darwin.
Vele recente commentatoren van het oeuvre van de ‘zwijgzame’ geleerde van
Down hebben erop gewezen dat het darwinisme helemaal niet zo origineel was. De
idee van de ‘natuurlijke selectie’ was, volkomen onafhankelijk van Darwin, ook door
A.R. Wallace geformuleerd en werd door beide geleerden samen in 1858 aan de
Linnean Society van Londen voorgesteld. Stuk voor stuk beschouwd, waren haast
geen van Darwins uitspraken nieuw. Maar iedereen is het er wel over eens dat Darwins
geniale bijdrage erin bestond dat hij de biologische kennis van zijn tijd articuleerde
in een organische en coherente synthese, vanuit een transformistische optiek, en dat
hij daarbij op behoorlijke wijze gebruik maakte van de hypothetico-deductieve
methode, met ‘voldoende’ empirische gegevens om zijn stellingen te staven. F.J.
Ayala, hoogleraar genetica en directeur van het ecologisch instituut van Californië,
aarzelt niet Darwins prestatie te bestempe-

2

3

Niet apocrief daarentegen is wat Engels reeds op 12 december aan Marx schreef: ‘Darwin
die ik aan het lezen ben is echt fameus. Uit die hoek was de teleologie nog niet kapot gemaakt,
dat is thans gebeurd’. Enkele maanden later bleek Marx Darwin gelezen te hebben en hij
antwoordde: ‘Ofschoon grof op zijn Engels uitgewerkt, is dit het boek dat de natuurhistorische
grondslag van onze visie bevat’. (Karl Marx-Friedrich Engels, Briefwechsel, Bd 2, 1854-60,
pp. 547 en 648.)
H. Querner, Darwin, sein Werk und der Darwinismus, in Biologismus im 19. Jahrhundert,
F. Enke Verlag, Stuttgart, 1973, p. 21.
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len als de authentieke ‘darwinistische revolutie’. Met Darwin begon een nieuwe
ontwikkeling in de wetenschappen en zijn oeuvre markeerde een omwenteling, even
belangrijk als die welke N. Copernicus met zijn De revolutionibus orbium celestium
had teweeggebracht. En de bekende Duitse zoöloog E. Mayr schrijft: ‘De idee van
een wereld-in-evolutie, welke die van een statische wereld afloste, werd, op weinige
uitzonderingen na, door alle ernstige wetenschapsmensen geaccepteerd nog vóór
Darwins dood. En al wie de evolutie aannam, aanvaardde tevens de idee van een
gemeenschappelijke afstamming (al wensten sommigen uitdrukkelijk de mens daarvan
uit te sluiten)’.
Vanzelfsprekend had ook het ‘darwinistisch paradigma’ zijn postulaten. Het waren
er twee: de geleidelijkheid van de opeenvolgende veranderingen en de rol die aan de
natuurlijke selectie werd toebedeeld. Reeds ten tijde van Darwin werden beide punten
hevig aangevochten. En in de volgende decennia kwamen zij steeds meer in de
verdrukking. Drie wetenschappelijke bevindingen droegen daartoe bij: de
herontdekking van de erfelijkheidswetten van Mendel door H. de Vries in 1901, de
ontwikkeling van de chromosomentheorie van de erfelijkheid door T.H. Morgan, en
het experimentele mutationisme van H. de Vries en W. Bateson. Op grond van zijn
bevindingen verzette deze laatste (aan wie we o.m. de termen homozygoot en
heterozygoot te danken hebben) zich met klem tegen het naïeve darwinisme: ‘De
transformatie van massa's populaties via nauwelijks merkbare, graduele veranderingen,
door de natuurlijke selectie “gestuurd”, is... zo weinig toepasselijk op de waargenomen
fenomenen van variatie en speciatie, dat wij verbijsterd staan zowel over het gebrek
aan scherpzinnigheid waarvan de voorstanders van het transformisme blijk geven
als over de oratorische behendigheid waarmee zij hun visie misschien op een bepaald
moment aannemelijk konden maken’. De idee van een geleidelijke evolutie, over
lange tijdsperioden gespreid en door de natuurlijke selectie ‘gestuurd’, werd door de
eminente Britse geneticus wel heel hardhandig aangepakt!

De Moderne Synthese: Darwin in ere hersteld
De evolutie vertoonde dus kennelijk twee schijnbaar tegenstrijdige aspecten: enerzijds
de geleidelijke, haast onmerkbare veranderingen binnen een proces van natuurlijke
selectie, anderzijds de ‘sprongsgewijze’ veranderingen, de plotselinge, min of meer
omvangrijke en puur toevallige mutaties die de genetica had onthuld. Hoe kon men
die twee met elkaar verzoenen? Tegen het begin van de jaren dertig waren haast
gelijktijdig de baanbre-
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kende werken verschenen van de Britten R.A. Fischer en J.B.S. Haldane en van de
Amerikaan S. Wright. Door de toepassing van statistische technieken op de studie
van groepen planten of dieren brachten zij de nieuwe wetenschap van de
populatiegenetica tot bloei. Tegen de opvattingen in van H. de Vries en andere
mutationisten ontwikkelde zich een lijn van onderzoek die de graduele en genetische
aspecten van de evolutie wist te verenigen met behulp van de biostatistiek. De
natuurlijke selectie werd gerehabiliteerd in haar statuut van ‘dirigerende instantie’
van het evolutieproces: ‘De (nieuwe) soort kàn wel plotseling optreden’, schreef
Haldane, ‘maar zij zal altijd moeten verschijnen voor het tribunaal van de selectie’
dat over haar verder lot beschikt. Langs deze weg ontstonden dan in 1937 de
‘Synthetische Theorie’ van T. Dobzhansky4 en in 1942 de ‘Moderne Synthese’ van
J.S. Huxley.5 Rond deze boegfiguren ontwikkelde zich een school van interdisciplinair
onderzoek die tot op de dag van vandaag heel sterk staat. De laatste halve eeuw
hebben zich daar een groot aantal geleerden bij aangesloten, zoals de zoöloog E.
Mayr6, de botanici Stebbins en Grant, de paleontologen Simpson7 en Valentine, de
genetici Ford en Ayala, om er slechts enkelen te noemen.
De ‘geografische speciatie’ als zeer belangrijk ‘ontstekings’-mechanisme van het
evolutieve proces was reeds in de 19e eeuw door Darwin zelf erkend, maar werd
nadien door de neo-darwinisten wat verwaarloosd. De Moderne Synthese zou ook
die factor ten volle rehabiliteren, om tenslotte drie essentiële elementen van de
biologische evolutie in een grootse synthese te harmoniseren. Om te beginnen
integreerde deze synthese de moderne genetica, en met name de theorie van de
mutaties: wijzigingen van uiteenlopende aard in de samenstelling en organisatie van
genen en chromosomen, die het genetisch patrimonium van een populatie wijzigen
en dientengevolge ook de fenotypische (uiterlijk waarneembare) uitdrukking ervan.
Vervolgens nam de moderne theorie weer volmondig de natuurlijke selectie op, die
- in stille arbeid, zoals Darwin zei - een teleologische uit-

4
5

6
7

Cfr. Theodosius Dobzhansky, Evolutie en Erfelijkheid, Aula, Utrecht/Antwerpen, 1961, 428
pp.
Cfr. J.S. Huxley, Evolution. The modern Synthesis, London, 1948, 645 pp. J.S. Huxley was
de broer van A.L. Huxley, de bekende auteur van Brave New World, en de kleinzoon van
T.H. Huxley, een persoonlijke vriend van Ch. Darwin en vurig pleitbezorger van het
darwinisme.
Cfr. E. Mayr, Populations, Species and Evolution, Harvard University Press, 1970, 453 pp.;
Evolution und die Vielfalt des Lebens, Springer Verlag, Berlin, 1979.
Vooral bekend door zijn The Meaning of Evolution, Yale University Press, New Haven,
1950.
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werking heeft doordat zij de populaties dringt in de richting van een grotere efficiëntie
in de aanpassing aan het milieu. Tenslotte werd ook de ‘geografische isolatie’
gerevaloriseerd als een onontbeerlijke, negatieve voorwaarde (en in die zin reeds in
1858 door Wallace als een wet geformuleerd): nieuwe soorten zullen slechts dan
gedijen en ‘ontstaan’, wanneer de ‘verse’ mutanten zich weten te handhaven en te
bestendigen in een nieuwe en aparte omgeving van endogamie (van voortplanting
en genetische uitwisseling binnen de nieuwe mutantengroep). De fragmentatie van
de omgeving, die zowel van puur geografische als van ecologische aard kan zijn,
bevordert aldus de (gescheiden) evolutie.
Binnen het darwinistisch paradigma heeft de ‘synthetische theorie van de evolutie’
zich de laatste vijftig jaar ontwikkeld tot een imposant bouwwerk. De
hypothetico-deductieve methode, toegepast op zeer verscheiden velden van onderzoek
(genetica, biochemie, paleontologie, paleogeografie, zoölogie...) gaf weliswaar ook
een aantal nieuwe ‘puzzels’ op (in de zin van T. Kuhn), maar die onopgeloste raadsels
waren niet bij machte barsten van betekenis te veroorzaken in de methodologische
en structurele hechtheid van het monumentale paradigma8.

Het gradualisme in opspraak
In Chicago en Barcelona begon zich wel zo'n barst af te tekenen. Het zogeheten
gradualisme, als verklaring van de macro-evolutie, werd onder vuur genomen. Enkele
paleontologen beweren dat een groot aantal paleontologische feiten in tegenspraak
zijn met de gevestigde hypothese, die nieuwe soorten, klassen... en tenslotte phyla
doet ontstaan uit continu verlopende, over het hele geologische verleden uitgesmeerde,
graduele veranderingen.
Over het gradualisme heeft van meet af aan grote onenigheid bestaan. In het
beroemde relaas van zijn reis met de Beagle bekent Darwin zelf dat de lectuur van
Charles Lyells Principles of Geology9 hem al heel vroeg heeft

8
9

Zo oordeelden althans Th. Dobzhansky, F.J. Ayala, G.L. Stebbins, J.W. Valentine in
Evolución, Omega, Barcelona, 1980.
Charles Lyell, Principles of Geology: being an inquiry how the former changes of the earth's
surface are referable to causes now in operation. Lyells werk heeft een enorme invloed
gehad op het geologische denken: aan hem danken wij o.m. het fundamentele inzicht dat
erosie- en sedimentatieprocessen uiterst langzame veranderingen en vervormingen van het
landoppervlak en de zeebodem zijn (en geen kortstondige ‘catastrofale’ gebeurtenissen).
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bekeerd tot wat men sindsdien het ‘uniformitarisme’ in de geologie heeft genoemd.
Tegenover het ‘catastrofisme’ van de meeste geologen vóór hem (met wereldwijde
zondvloeden b.v.) stelde Lyell dat alle processen in het geologische verleden
langzame, geleidelijke en onverbiddelijke processen waren geweest, onderworpen
aan dezelfde fysische wetten sinds de aanvang van de wereld, wetten die onverminderd
werkzaam en observeerbaar zijn tot in onze tijd.
Om die reden werd Lyells uniformitarisme later veelal ‘actualisme’ genoemd.
Even goed als de anorganische processen, concludeerde Darwin, moesten de
biologische aan hetzelfde, langzame en geleidelijke ritme onderworpen zijn10.
Darwins enthousiaste gradualisme werd niet door al zijn volgelingen gedeeld, en
niet eens door zijn naaste medestanders. T.H. Huxley, die later bekend zou staan als
de ‘ambassadeur-generaal van het darwinisme’ en die (omwille van zijn opbruisend
temperament), ook wel de ‘bulldog van Darwin’ werd genoemd, verwierp het graduele
ontstaan van de hogere diergroepen, en zelfs van nieuwe soorten. Hij bleef een
voorstander van hun ‘sprongsgewijze’ oorsprong. Wij zagen reeds dat ook de meeste
genetici zich voor die opvatting geporteerd voelden. Maar nog algemener verspreid
was zij onder geologen en paleontologen, die beroepshalve meer te maken hadden
met Lyells standaardwerk en standaardvisie. Haast gelijktijdig met het verschijnen
van de Principles kwamen ook de kritieken ertegen los. S.J. Gould kon enkele jaren
geleden de hand leggen op een exemplaar van Lyells werk, waarin diens voornaamste
opponent, de ‘catastrofist’, geoloog en paleontoloog Louis Agassiz een groot aantal
kritische randnotities had neergeschreven. Die notities zijn ongemeen boeiend. De
vier fundamentele concepten van het klassieke uniformitarisme (onwrikbare
verankering van de fysische wetmatigheden in de natuur der dingen, uniformiteit
van de geologische processen, geleidelijkheid van de processen en uniformiteit van
de configuratie van de aarde) werden door Agassiz op subtiele wijze ontwricht op
grond van paleontologische overwegingen11. Indien de fundamentele opvattingen
van het klassieke uniformitarisme door hun inconsistentie uit elkaar vallen, dan is
het maar logisch dat het gradualisme van het darwinistisch systeem eveneens in de
verdrukking komt. En dat verklaart waarom de laatste tien jaar vele paleontologen
opnieuw tegen het gradualisme in de aanval zijn gegaan.

10
11

Cfr. H. Querner, o.c., pp. 14-15.
S.J. Gould, Ever since Darwin. Reflections in Natural History, Penguin Books, 1980, 285
pp.
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Het begon op de jaarvergadering van de Paleontologische en Geologische Vereniging
van Amerika, Washington, juli 1971. Daar dook het nieuwe concept op van de
‘punctuated equilibria’. Volgens deze theorie zouden in het geologisch verleden zeer
lange perioden van evenwicht, gekenmerkt door een grote stabiliteit van de soorten
(en dus een geringe evolutie) afwisselen met ‘punctuele’, relatief korte perioden,
waarin een ‘plotselinge’ en ‘verreikende’ evolutie plaatsvindt met vorming van sterk
verschillende nieuwe soorten. De mededelingen van de voorstanders van deze nieuwe
visie werden in 1972 in boekvorm gepubliceerd. Daarin staken twee Amerikaanse
paleontologen, N. Eldredge van het American Museum of Natural History en S.J.
Gould van Massachusetts, voorgoed het vuur aan de lont met hun provocerende
bijdrage Punctueel onderbroken evenwichten: een alternatief voor het fyletische
gradualisme12. Beide auteurs hebben hun hypothese verder uitgewerkt en met
empirische bewijzen gestoffeerd13.
De verschillen tussen het gevestigde gradualisme en de nieuwe hypothese werden
door R. Lewin op een rijtje gezet14:
Fyletisch gradualisme
1 De nieuwe soorten ontstaan door
geleidelijke transformatie van een
voorouderpopulatie in gewijzigde
afstammelingen.

Onderbroken evenwichten
1 De nieuwe soorten ontstaan door een
bruuske afscheiding van de (nieuwe)
geslachten.

2 De transformaties zijn langzaam en
geleidelijk in het verloop van het
geologisch verleden.

2 De nieuwe soorten ontwikkelen zich
snel binnen een korte, geologische tijd.

3 De transformatie betreft een groot
3 Een kleine sub-populatie scheidt zich
aantal individuen en over het algemeen van de voorouderpopulatie af en geeft
de hele voorouderpopulatie.
aanleiding tot een nieuwe soort.
4 Na haar verschijning vervangt de
transformatie langzaam alle vorige.

4 De nieuwe soort, uit een kleine groep
van de geografische voorouderpopulatie
ontstaan, verstrooit zich en bezet nieuwe
gebieden.

Het onder biologen al een eeuw oude debat tussen voor- en tegenstanders

12
13
14

R.M. Schopf (ed), Models in Paleobiology, Freeman, USA, 1972, 250 pp.
S.J. Gould, N. Eldredge, Punctuated equilibria: the Tempo and Mode of evolution
reconsidered, in Paleobiology, Vol. 3, pp. 115-181.
Science, Vol. 210, 1981, p. 884.
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van het gradualisme wordt thans door de paleontologen opnieuw aan de orde gesteld.
Aanvankelijk leek het ‘punctualisme’ een loutere hypothese die nog door waarneming
bevestigd moest worden. Om die reden nam A. Hallam van de universiteit van
Birmingham zich voor, voldoende paleontologische gegevens te verzamelen om het
werk van G.G. Simpson uit de jaren veertig nog eens over te doen, nl. het tempo en
de modus van de biologische evolutie te bepalen in een aantal concreet bestudeerbare
gevallen. Die studie bracht een groot aantal nog onopgehelderde punten in de
bestaande verklaring van de evolutie aan het licht15. De bibliografie daarover werd
intussen alsmaar overvloediger16 en alleen het voortgezette debat onder vaklui zal
klaarheid in de zaak kunnen brengen.
Het voornaamste argument van de voorstanders van de ‘punctuated equilibria’
kunnen wij als volgt resumeren: de (evolutieve) stabiliteit van de soorten gedurende
lange geologische perioden is een zeer frequent verschijnsel. In het fossiele bestand
treden de nieuwe soorten haast ogenblikkelijk op. De frequentie van dat fenomeen
toont aan dat het punctualistisch model het adequaat model is van de wijze waarop
in de meeste gevallen de evolutie van de soorten zich voltrekt17.

Een nieuw paradigma?
De woelige Chicago-conferentie is een frappant en actueel voorbeeld van het proces
van vooruitgang in de wetenschap zoals Thomas Kuhn het beschreven heeft: een
nieuw paradigma zet zich door niet dank zij de falsificatie van het oudere (zoals K.
Popper beweerde) maar dank zij de relatief snelle vervanging van één denkschema
in een bepaalde discipline door een ander, binnen de gemeenschap van de beoefenaars
van die wetenschap18.
Wat thans ter discussie staat en de vaklui verdeelt is het concept van de
macro-evolutie. De laatste dag van de Chicago-conferentie vroeg een journalist aan
een van de meest bekende paleontologen: ‘Gelooft u in de ma-

15
16

17
18

A. Hallam (ed.), Pattern of Evolution as illustrated by the fossil record, Elsevier, Sc. Publ.
Co, 1977, 591 pp.
S.M. Huxley, Macroevolution: Pattern and Process, Freeman, 1979, 332 pp.; J. Carcraft,
N. Eldredge (ed.), Phylogenetic Analysis and Paleontology, Columbia University Press,
1980, 233 pp.
A. Hoffman, Biological controls of the punctuate versus gradual mode of species evolution,
in Intern. Symp. Concept Meth. Paleontology, Barcelona, 1981, pp. 57-64.
Th.S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, in International Encyclopedia of Unified
Science, Vol. 22, Nr. 2, Chicago, 1962.
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cro-evolutie?’. Hij kreeg als antwoord: ‘Het hangt ervan af wat u daaronder verstaat’19.
Dit antwoord geeft precies de grenzen aan van het huidige debat. Terwijl in de VS
de rechtse ‘Morele Meerderheid’ alles in het werk stelt om de klassieke evolutieleer
op de scholen te doen verbieden (als een te gevaarlijke doctrine), uiten progressieve
paleontologen hun twijfels aan diezelfde theorie omdat zij te conservatief is. Voor
vele paleontologen is de kernvraag vandaag: onder micro-evolutie verstaat men de
morfologische veranderingen binnen populaties (van dezelfde soort), onder
macro-evolutie de vérreikende morfologische veranderingen die aanleiding geven
tot nieuwe taxonomische patronen; welnu, mag men de mechanismen van de
micro-evolutie, op genoegzame wijze verklaard door mutatie, natuurlijke selectie en
isolatie, extrapoleren naar het domein van de macro-evolutie?
Het antwoord van de voorstanders van het punctualisme is een beslist ‘neen’. De
mechanismen van de micro-evolutie volstaan niet om de macro-evolutie te verklaren.
‘Gedurende miljoenen jaren blijven de soorten bestaan zonder te evolueren, zoals
blijkt uit het fossiele bestand, en plotseling verdwijnen ze en worden vervangen door
soorten die substantieel verschillend zijn, al zijn ze duidelijk met de vorige verwant’20.
De afwezigheid van ‘overgangsvormen’ tussen faunistische groepen, waarvan
men aanneemt dat ze toch fylogenetisch met elkaar verbonden zijn, werd reeds door
Lyell en nadien door Darwin verklaard als een gevolg van de ‘onvolledigheid van
het fossiele bestand’. ‘Voorzeker’, erkende Gould, ‘dat bestand is zeer onvolledig,
maar het waargenomen discontinue karakter van het evolutieproces is niet aan die
leemten te wijten, maar is een consequentie van de pulserende modus van de
evolutieve veranderingen’. Betekent het hele dispuut een stap terug in het ontwerp
van de evolutietheorieën? Of dient men het veeleer te beschouwen als een belangrijke
stap vooruit? De paleontoloog J.M. Smith commentarieerde: ‘De ontmoeting is
positief geweest. Voor de eerste keer in vijfentwintig jaar vond een ernstige discussie
plaats tussen paleontologen, genetici en anderen. Dat kan alleen maar een goede zaak
zijn’21. In de massamedia werd de opinie geopperd dat met de Chicago-conferentie
de klok helemaal was teruggezet naar het debat over de evolutietheorie als zodanig.
‘Dat lijkt mij overdreven aanmatigend’, concludeerde A. Hallam in het tijdschrift
Science, ‘maar ik denk wel dat deze conferentie een historische gebeurtenis is ge-

19
20
21

R. Lewin, o.c., 1980.
R. Lewin, ibid.
J.M. Smith, Macroevolution, in Nature, Vol. 289, 1981, pp. 13-14.
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weest, vergelijkbaar met wat in 1946 te Princeton gebeurde, toen de “Synthetische
Theorie” er burgerrecht verkreeg’.
Welke waarde moeten wij hechten aan het hele debat? Speelt het zich uitsluitend
af binnen de besloten kring van vakspecialisten of zal het ook daarbuiten enige
weerklank hebben?
In de biologische wetenschappen brengt de nieuwe hypothese ongetwijfeld
beroering teweeg, doordat zij een breuk veronderstelt met een van de sinds lang niet
meer betwiste dogma's: dat nl. elk natuurlijk proces langzaam en geleidelijk verloopt
via de natuurlijke selectie. Maar reeds ten tijde van Darwin bleef de discussie over
de biologische evolutie allerminst beperkt binnen de grenzen van een schijnbaar zo
onschuldige en gedomesticeerde wetenschap als de paleontologie. Van meet af aan
werd Darwins biologische visie geïnterpreteerd, geannexeerd of bestreden door
diverse ideologieën, die meenden Darwins natuurnoodzakelijk evolutieproces door
extrapolatie te mogen of te moeten toepassen op de ethische, sociale, economische
en politieke ontwikkelingen in de samenleving22. Zo gaan we misschien, in een
gewijzigde context, opnieuw de oude stellingen van de sociale biologie en het sociaal
darwinisme ontmoeten die op het einde van de 19e eeuw de geesten beroerden: de
sociale processen zijn niets anders dan de herhaling, op een ander niveau, van de
biologische processen.
De verhitte discussies van Chicago hebben vooral een vergrotend effect gehad op
het gestelde probleem: de schijnbaar innoverende en ‘revolutionaire’ kritiek op het
gradualisme is in de loop van de laatste honderd jaar herhaalde malen opgedoken.
S.J. Gould met Ch. Darwin vergelijken lijkt ons dan ook een voorbarige conclusie,
wanneer men bedenkt dat andere verklaringen van een ‘sprongsgewijze’ oorsprong
der soorten ruim voorhanden zijn geweest. De wetenschap gaat vooruit door de
confrontatie van betwiste en betwistbare ideeën, en dààr dienen wij de echte bijdrage
van dit debat te situeren. Wat nog maar eens bewijst hoe actueel het oude aforisme
van Bacon is: de waarheid ontspringt aan de dwaling, maar niet aan de verwarring
(confusie).

22

Wat b.v. in Duitsland opvalt is de haast, de gretigheid - en de gewelddadigheid - waarmee
socialisten en liberalen het biologisch darwinisme hanteerden als een bevestiging van hun
politieke opties. Voor de enen moest het darwinisme de onstuitbare opgang en triomf
waarborgen van de ‘vitalere’ klasse, het proletariaat; de anderen, en met name E. Haeckel
zelf, verdedigden én beaamden volmondig het elitaire, aristocratische en anti-democratische
karakter van het ‘juist begrepen’ darwinisme. Cfr. Ernst Benz, Theologie der Evolution im
19. Jahrhundert, in Biologismus im 19. Jahrhundert, o.c., pp. 43-72, en Fritz Wagner,
Biologismus und Historismus im Deutschland des 19. Jahrhunderts, ibid., pp. 30-42.
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De haven van Antwerpen in Europees perspectief
F. Suykens
Et la mer et l'amour ont l'amour pour partage,
Et la mer est amère, et l'amour est amer,
L'on s'abîme en amour aussie bien qu'en la mer,
Car la mer et l'amour ne sont point sans orage.
Pierre de Marbeuf, 1596-1645.

Zoals een zee ondenkbaar is zonder stormen, zo hebben de havens sedert het
einde van de tweede wereldoorlog een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.
Uit de jaarlijkse overzichten van het toenemend scheepsvaartverkeer of de
stijgende goederenoverslag zal de buitenstaander nog niet zo gauw voor ogen
krijgen welke ingrijpende veranderingen zich hier hebben voorgedaan: groei
niet alleen, maar ook grondige structuurwijzigingen. In enkele jaren tijd
verdwenen tal van romantische aspecten die traditioneel hij een zeehaven
hoorden en kreeg het geheel een kapitaalintensief en zelfs een industrieel
karakter. Het belang van de zeehavens werd zo groot, dat men met de Franse
geograaf A. Vigarié kan spreken van L'Europe ripuaire1: van continentaalgericht
werd Europa kustgericht.
Deze groei ging zo snel en kwam in de Gouden Delta van de Benelux tot zulke
hoogtepunten dat het bijna vanzelfsprekend ging lijken. Een onweerstaanbare
natuurkracht scheen aan het werk: ‘Antwerpen en Rotterdam werden door de groei
van Europa meegesleurd als het molenrad door de rivier’2. Maar dergelijke
deterministische verklaringen zullen moeilijk worden geloofd door wie van nabij en
ter plaatse deze ontwikkeling heeft meebeleefd, laat staan geleid of ontworpen en
voorzien.

1
2

A. Vigarié, L'Europe ripuaire, in Cahiers de Sociologie économique, Le Havre, 1972, p. 36.
P. Mingret, La croissance industrielle du Port d'Anvers, Ed. Soc. Royale Belge de Géographie,
Bruxelles, 1976, p. 339: ‘La région anversoise - tout comme celle de Rotterdam - a été
entraînée par la croissance de l'Europe comme la roue du moulin par la rivière’.
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Hoe dan ook, diverse tendensen en factoren hebben in een unieke samenloop van
omstandigheden tot die geweldige groei en die grondige structuurveranderingen van
de zeehavens bijgedragen. Enkele aspecten van die omwenteling willen we hier nader
analyseren.

Groei van het havenverkeer
Na de tweede wereldoorlog hebben wij op wereldvlak een unieke periode van
vrijhandel zonder belemmeringen gekend. Er was bovendien een overvloed aan
nieuwe energiebronnen (o.m. minerale olie) en overzeese grondstoffen die op een
bedrijfszekere wijze werden ingevoerd door de toonaangevende industriële naties,
West-Europa, Noord-Amerika en Japan. De dynamische naoorlogse wederopbouw
werd daarna nog eens krachtig gestimuleerd door de groeiende Europese
eenheidsmarkt. De wereldhandel en vooral het wereldgoederenvervoer ter zee
verdubbelde van 1950 tot 1960 en steeg nog sneller van 1960 tot 1970. Deze toename
van het verkeer leidde tot een schaalvergroting van de transportmiddelen. Wanneer
enorme hoeveelheden minerale olie tussen bepaalde vaste relaties getransporteerd
moeten worden, zal men de neiging hebben daarvoor steeds grotere zeeschepen te
gebruiken. Aanvankelijk kan dat lijken op grootheidswaan of een ‘politique de
grandeur’, zoals toen de Tina Onassis in 1954 gebouwd werd met de voor die tijd
ongeloofwaardige capaciteit van 45.000 t dw (ton deadweight). Spoedig werd dat
100.000 t. Thans is een schip van 250.000 t een klassiek schip voor het vervoer van
ruwe olie en zijn zelfs tankers met een capaciteit van 500.000 t in de vaart.
Dergelijke reuzenschepen kunnen vanwege hun diepgang nooit volbeladen een
Belgische haven aanlopen en dit blijft ook in de toekomst uitgesloten. Wel moet de
toegang tot de haven van Antwerpen worden aangepast aan de massagoedschepen
voor droge lading zoals kolen en ertsen waarvoor 125 tot 150.000 t dw een redelijke
afmeting lijkt. Er zijn overigens al een hele reeks van dergelijke schepen gebouwd
en in bestelling op Belgische werven inzonderheid voor de aanvoer van kolen en
ertsen.
In 1981 liepen 108 schepen met 100.000 t dw en meer de haven van Antwerpen
aan. Hun gemiddelde tonnenmaat beliep 118.845. Het grootste was het m.s. Sir
Alexander Glen dat op 21.5.1981 aanliep en 162.465 t dw meet. De grootste diepgang
van een schip bij aankomst werd geboekt door het m.s. Orient Pioneer met ruim 47
voet of 14,32 m diepgang. Dit schip voerde op 17.10.1981 niet minder dan 98.576
t kolen aan. Het uiteindelijk streven is spoedig de opvaart naar Antwerpen mogelijk
te maken voor schepen met een diepgang van 48 voet in één tij en 50 voet in twee
tijen.
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De schaalvergroting in de scheepvaart, die het gevolg was van de groeiende
goederenstromen, leidde op haar beurt tot een enorme daling van de transportkosten,
die dan weer tot een verdere groei leidde. Wanneer men bij de huidige lage
zeevrachten vaststelt dat het transport van een ton steenkolen vanuit de Verenigde
Staten nauwelijks meer kost dan het transport van diezelfde ton steenkolen per
binnenschip vanuit Antwerpen naar Luik, dan beseft men meteen dat het beeld dat
wij ons gevormd hebben van de wereld in afstanden wel erg verschilt van het beeld
dat men krijgt wanneer men rekening houdt met de transportkosten. Dan blijkt dat
in feite de oceanen zeer smal zijn en de continenten enorm breed. Het trans - port
van een personenwagen vanuit Japan naar West-Europa (ca. 20.000 km) met schepen
die een capaciteit hebben die gaat tot 6.250 middelgrote wagens, kost op dit ogenblik,
alle toeslagen inbegrepen, ca. 19.000 BF., d.w.z. minder dan 10% van de uiteindelijke
verkoopprijs en minder dan 1 BF. per km. Over de weg is de prijs gemakkelijk 10
BF. per km en per wagen. Of om een ander aspect te noemen: terwijl vroeger verse
ananas een delicatesse was die men slechts uitzonderlijk en bovendien alleen in
bepaalde luxewinkels in de middenstad zag, is deze vrucht nu tot op de meest
afgelegen wekelijkse openbare markten in het land te vinden.
Wordt het volume te transporteren goederen zo groot, dat men er wekelijks een
gespecialiseerd schip mee kan vullen, dan daalt de kostprijs van het vervoer dermate
dat die goederen tot ons normaal consumptiepatroon gaan behoren. Nieuwe produkten
komen dan ook op de markt, bekende produkten krijgen andere herkomsten, de
wereld wordt steeds meer één en krijgt het karakter van ‘a global metropolis’ (Herman
Kahn). Het gevolg is dat het verkeer in de havens een ongekende groei beleeft. Het
steeg van 21,5 miljoen ton te Antwerpen in 1950 naar meer dan 80 miljoen ton in de
loop van de laatste jaren. Ruimtelijk groeide de haven van Antwerpen op de
Rechterscheldeoever uit tot aan de Nederlandse grens en zelfs op de
Linkerscheldeoever werd een indrukwekkende aanvang gemaakt met de
havenuitbreiding.

Structuurwijziging in de goederenbehandeling
Weinig sectoren zijn zo lang zo traditioneel gebleven als de zeescheepvaart en de
hiermee verwante havenactiviteit. De meeste zeeschepen die onmiddellijk na de
tweede wereldoorlog werden gebouwd verschillen in feite niet erg veel van de
zeeschepen die na de eerste wereldoorlog in de vaart werden gebracht. De brug stond
in het midden, de luikhoofden waren relatief klein, er waren tal van tussendekken
en de masten en laadbomen herinner-
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den nog enigszins aan de zeilvaart. Deze schepen waren meestal voor een algemene
lading bestemd, konden op diverse vaargebieden worden ingezet en werden aan
klassieke stukgoedligplaatsen in zeehavens behandeld op een arbeidsintensieve
manier.
In het begin van de jaren vijftig worden geleidelijk voorhefwagens (forklift trucks)
geïntroduceerd. Men beseft vrij vlug dat dit tuig het beste rendement haalt bij het
gebruik van paletten en logischerwijze zou een dergelijk palet gebruikt moeten kunnen
worden van bij de verzending uit de fabriek tot bij de uiteindelijke bestemmeling.
Men moet hiertoe eenheidsladingen vormen die het bovendien mogelijk maken de
maximum capaciteit van walkranen en/of laadbomen te benutten. Vroeger was deze
eenheidslading een zak, d.w.z. dat wat een man kon dragen; nu wordt ze het maximum
dat de kleinste verkeersdrager in de transportketen kan vervoeren, d.w.z. de
vrachtwagen. De vrachtwagen gaat het binnenlands vervoersbeeld beheersen. In de
havens begint men zich af te vragen waarom die vrachtwagen op de havenkade nog
moet worden gelost om de goederen eerst vakkundig in een magazijn en daarna aan
boord van het schip te stapelen. Waarom de vrachtwagen niet meteen aan boord van
het schip gereden? En al vlug gaat men de trekker, het meest kostbare gedeelte van
de vrachtwagencombinatie, ter plaatse laten en alleen de oplegger verschepen. Zo
ontstaat het rijd-op/rijd-af-verkeer (roll-on/roll-off). Met dergelijke arbeidsbesparende
technieken gaat echter op het schip veel ruimte en transportvermogen verloren.
Spoedig komt men tot het besluit, alleen nog de laadkist van de vrachtwagen te
verzenden. Meteen is de container geboren, die zowat als het symbool van de moderne
goederenbehandeling geldt.
Symbool, want wellicht nog een grotere invloed op de havenactiviteit gaat uit van
de specialisatie van het goederenverkeer. Het klassieke ‘general cargo’ schip dat aan
een ‘general cargo’ ligplaats de meest diverse ladingen aanvoert, maakt geleidelijk
plaats voor containerschepen enerzijds, maar vooral voor gespecialiseerde schepen
die diverse eenheidsladingen transporteren zoals b.v. schepen met woudprodukten
(forest products, d.w.z. papier, papierpulp en hout), gespecialiseerde schepen voor
ijzer en staal, voor chemicaliën, voor kunstmeststoffen, voor cement, voor fruit, enz.
Het inzetten van deze grotere schepen heeft tot gevolg dat de lading niet steeds
onmiddellijk uit de haven kan worden afgevoerd, maar daar moet worden opgeslagen.
Een lading woudprodukten van 25 of 50.000 t kan niet meteen per vrachtwagen
afgevoerd worden naar de klant: zoveel vrachtwagens zijn niet op enkele dagen te
mobiliseren en de klant beschikt niet over voldoende stockagemogelijkheden. Een
lading van 100.000 t ko-
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len kan niet in rechtstreekse overslag afgevoerd worden naar de elektriciteitscentrales:
dat zou het lossen van het dure zeeschip vertragen, er zijn niet genoeg binnenschepen
tegelijkertijd beschikbaar, de centrales kunnen dergelijke hoeveelheden niet meteen
lossen en stockeren. De haven krijgt aldus opnieuw een belangrijke rol als stockageen distributiecentrum. Een beetje zoals in de late middeleeuwen, zou men kunnen
zeggen, toen de zeilschepen zeer onregelmatig de havens aandeden wanneer God en
de winden het toelieten. De discontinuïteit tussen wispelturige aanvoer en regelmatige
bevoorrading van de markt moest worden opgevangen door de zeehavens. Nu moeten
de zeehavens de technische discontinuïteit overbruggen tussen de massale aanvoer
per zeeschip en de geleidelijke afvoer naargelang de behoeften van de klanten.
De gevolgen van deze structuurwijziging in de goederenbehandeling zijn ingrijpend.
Door de mechanisatie die mogelijk wordt door de uniformisatie van de ladingen, die
op haar beurt het gevolg was van de schaalvergroting van de verkeersstromen, daalde
de tewerkstellingaanzienlijk. Terwijl het goederenverkeer in de haven van Antwerpen
van 1950 tot 1980 bijna vervierdubbelde, daalde het aantal erkende havenarbeiders
in dezelfde periode van 13.273 in 1950 tot 9.203 in 19803.
Drie tot viermaal zoveel goederen worden thans behandeld met minder personeel
dan destijds, hetgeen de enorme toename van de produktiviteit illustreert.
Wel werden de havens sterk terreinbehoevend. Een klassieke ligplaats voor een
stukgoedschip bedroeg, onmiddellijk na de tweede wereldoorlog, zelden meer dan
2 ha (200 m × 100 m). Nu werd aan het Churchilldok voor een containerligplaats ca.
10 ha gereserveerd (250 m × 400 m terreindiepte). Langs het Delwaidedok werd
zelfs een terreindiepte van 800 m in de containerterminals voorzien, dat betekent 20
ha terrein voor één enkele ligplaats. Eenzelfde evolutie stellen wij vast wat betreft
de opslag van massagoederen of ook nog woudprodukten, auto's, enz.
De haven wordt ook steeds meer kapitaalintensief. De klassieke walkranen worden
gaandeweg vervangen door uiterst snelle containerlaadbruggen. Deze zijn in staat
25 tot 30 containers met een eenheidsgewicht tot 30 ton per uur te lossen of te laden.
Ze vergen echter een investering van zowat 125 miljoen BF. per stuk. Zeeschepen
die vroeger twee of drie dagen in de haven verbleven, doen de haven nu slechts voor
enkele uren aan; ze trachten bovendien stipt op een bepaald uur aan te komen en te
vertrekken.

3

F. Suykens, Some considerations on Port Productivity, London, 1978.
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Meteen ontstaat een spitsverkeer op de rivier en aan de sluizen. De havens worden
gedwongen hun sluizencapaciteit te verhogen.
Verdwenen zijn de exotische geuren die opstegen uit de luiken van schepen die
losten nabij de wandelterrassen aan de Schelde. Verdwenen zijn de honderden
havenarbeiders die soms gelijktijdig aan de behandeling van bepaalde schepen
werkten. Verdwenen is veel van de havenromantiek. De haven is een
kapitaalintensieve industrie geworden. Machines domineren het geheel. Zoals K.
Van Isacker het treffend uitdrukte in zijn boek Afscheid van de havenarbeider: ‘Het
lastdier dat de “buildrager” was verdween na de eerste wereldoorlog. Thans verdwijnt
ook de losse havenarbeider voor alle werk. De toekomst behoort de mecanicien toe
die geroepen is om mee te bouwen aan een nieuwe haven’4.

De industrialisatie van de zeehavens
Havens zijn plaatsen waar schepen worden gelost resp. geladen. De overslagfunctie
is dus wel de meest essentiële van een zeehaven. De aan- en afvoer van goederen
gaat ook dikwijls gepaard met aankoop en verkoop, zodat wij in de zeehavens ook
steeds een belangrijke handelsfunctie terugvinden. Maar de meest ingrijpende
ontwikkeling die de Westeuropese zeehavens heeft gekenmerkt sedert het einde van
de tweede wereldoorlog is wellicht het toenemend belang van de industriële functie.
Volgens de klassieke Duitse econoom A. Weber5 heeft de zware nijverheid de neiging
zich bij voorkeur te vestigen in de buurt van plaatsen waar grondstoffen worden
gevonden, vooral grondstoffen die bij verwerking hun gewicht verliezen. Zo treffen
wij in West-Europa een industriële concentratie aan in de buurt van de
steenkoolmijnen, zoals b.v. in België Luik en Henegouwen, in Duitsland het
Ruhrgebied, in Frankrijk het noorden en Lotharingen, enz. Naarmate echter
West-Europa armer wordt aan grondstoffen en deze goedkoop van overzee aangevoerd
kunnen worden, zijn het de zeehavens die de vindplaatsen van grondstoffen worden.
Kolen, ertsen, olie zijn daar het goedkoopst te verkrijgen en dit vanuit de meest
diverse produktiegebieden.
Dit leidde ertoe dat de nijverheid naar de zee trok. Dat werd nog gestimuleerd
door de groeiende Europese eenheidsmarkt die aanleiding gaf tot tal

4
5

Prof. Dr. K. Van Isacker, Afscheid van de Havenarbeider 1944-1966, Antwerpen, 1967.
Weber, Ueber den Standort der Industrien, Tübingen, 1922.
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van nieuwe industriële initiatieven van diverse multinationale ondernemingen. Vooral
de zeehavens in de buurt van belangrijke agglomeraties hebben in Noordwest-Europa
van deze ontwikkeling geprofiteerd. We hoeven slechts te denken aan de
staalbedrijven in IJmuiden, Gent, Duinkerken en Marseille of aan de petrochemische
nijverheid in Rotterdam en Antwerpen. De zeehavens waren bovendien geschikte
vestigingsplaatsen voor de exportgerichte assemblagebedrijven o.m. van de
automobielnijverheid. In enkele jaren tijd bereikte de totale oppervlakte van de
industrieën in de haven van Antwerpen meer dan 3.000 ha en ca. 30.000 bijkomende
arbeidsplaatsen werden gecreëerd, terwijl de investeringen meer dan 150 miljard BF.
bedroegen. Het feit dat deze industrieën ten noorden van de stad gevestigd werden,
bood aanzienlijke voordelen op het vlak van milieuhygiëne vanwege de overwegend
zuid/zuidwestelijke winden, maar had ook tot gevolg dat de inwoner van Antwerpen,
die gemakkelijk zijn weg verliest in de haven, zich nauwelijks realiseert wat daar
allemaal in enkele tientallen jaren tot stand is gekomen. De economische structuur
van een regio als Antwerpen wordt op dit ogenblik bepaald door de havenindustrie,
die dan weer een grote invloed had op de tertiaire sector (vervoer, financies, enz.).
Men kan zich uiteraard vragen stellen over de toekomst van deze zeehavenindustrie,
gezien de toenemende neiging van sommige grondstoffenverwerkende industrieën
om zich te vestigen in de buurt van de grondstoffen zelf in de ontwikkelingslanden.
Afgezien van het feit dat deze ontwikkeling wel iets trager verloopt dan oorspronkelijk
gedacht vanwege de hogere bouwkosten, de lagere afzetmogelijkheden en de
aanzienlijke exploitatiemoeilijkheden van de moderne grondstofverwerkende
nijverheden in de ontwikkelingslanden, ligt het toch in de lijn van de verwachtingen
dat ook in de toekomst de zeehavens gunstige vestigingsplaatsen zullen blijven voor
deze nijverheden die halfafgewerkte produkten of basisschemicaliën zullen aanvoeren
van overzee. De aard van de scheikundige nijverheid zal in de toekomst ongetwijfeld
verschillen van degene die wij thans kennen. De dalende belangstelling voor de
zeehavengebieden als industrievestigingsplaats is echter niet typisch voor deze zones.
Ze is veelal het gevolg van een algemene vertrouwenscrisis in de economische
toekomst die de laatste jaren ook het aantal nieuwe industriële initiatieven buiten de
zeehavens aanzienlijk heeft doen dalen.
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Het doorvoerverkeer
Wanneer men de zaken uitermate vereenvoudigt, kan men stellen dat de haven van
Antwerpen haar historische groei tijdens de vorige eeuw in grote mate dankt aan de
sterke exportgerichtheid van België. Vóór 1914 betrof dat vooral de Waalse zware
industrie. Lange tijd was het voor de BLEU bestemde of hieruit herkomstige verkeer
de basis van de havenactiviteit die tal van regelmatige scheepvaartlijnen aantrok en
deze laatste hebben het doorvoerverkeer in grote mate beïnvloed. In 1970 bedroeg
het aandeel van het doorvoerverkeer van en naar de naburige landen, in hoofdzaak
Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland, minder dan 20% van het totale
goederenverkeer in de haven van Antwerpen (18,8%). Thans is het gestegen tot meer
dan 40%. Voor het stukgoedverkeer, d.w.z. voor hoogwaardige en arbeidsintensieve
lading, bedraagt het aandeel van het doorvoerverkeer zelfs meer dan 60%.
Nergens komt deze structuurwijziging zo duidelijk tot uiting als b.v. in het typisch
verkeer van ijzer- en staalprodukten waar in 1950-1960-1970 de nationale uitvoer
van de BLEU aanzienlijk belangrijker was dan de uitgaande doorvoer, herkomstig
van Duitsland en Frankrijk. Op dit ogenblik neemt echter het transitverkeer 2/3 van
de afgevoerde ijzer- en staalprodukten voor zijn rekening, terwijl de nationale export
die in de loop der jaren stagneerde slechts voor 1/3 verantwoordelijk is. Voor trafieken
zoals hout, cellulose en papier is 3/4 van de ingevoerde lading inkomende doorvoer,
terwijl slechts 1/4 voor de BLEU bestemd is. Bij de invoer van fruit domineert
eveneens de inkomende doorvoer die tweemaal zo belangrijk is als de nationale
invoer.
Antwerpen vervult op dit ogenblik steeds meer een Europese functie en dit in
ruime zin. Wij kennen immers de aanzienlijke hoeveelheden Amerikaans graan die
te Antwerpen worden overgeladen in kleinere schepen en bestemd zijn voor de
Sovjet-Unie, of Zuidafrikaanse en Australische kolen die in Antwerpen worden
overgeslagen naar Groot-Brittannië. Deze doorvoerfunctie is een illustratie van het
feit dat de haven van Antwerpen haar concurrentievermogen mede dank zij de
toenemende Europese integratie aanzienlijk heeft kunnen verbeteren. De gunstige
geografische ligging en de hoge produktiviteit van de arbeidskrachten spelen hierbij
ongetwijfeld een rol. Het Duitse transitverkeer staat op de eerste plaats
niettegenstaande de steun die de Duitse havens genieten van de
‘Seehafenausnahmetarife’ voor het verkeer per spoor. Het Franse verkeer komt op
de tweede plaats en bekend zijn de inspanningen die op dit ogenblik in
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Frankrijk geleverd worden om deze ‘trafics détournés’ terug naar de Franse havens
te brengen.
Het transitverkeer is ongetwijfeld zeer belangrijk én voor de tewerkstelling én
voor de basis die deze verschaft aan de algemene haveneconomie. Nederlandse
studies hebben het zeer grote sociaal-economische belang van het doorvoerverkeer
zeer duidelijk bewezen6.
De inspanningen die echter voor het behoud van deze doorvoertrafieken vereist
zijn blijven zeer groot. Ook hier geldt wat Pierre de Marbeuf reeds zei:
Celui qui craint les eaux qu'il demeure au rivage,
Celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer,
Qu'il ne laisse pas à l'amour enflammer,
Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage.

6

Commissie Zeehavenoverleg, De doorvoer via de Nederlandse zeehavens en de
maatschappelijke betekenis daarvan, 's-Gravenhage, 1980.
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Van achter naar voren citeren
Een literair verschijnsel door de eeuwen heen
Panc Beentjens
Toen ik ter voorbereiding op mijn dissertatie1 onderzoek verrichtte naar de
wijze waarop Jesus Sirach - een joods auteur uit het begin van de 2e eeuw vóór
Chr.2 - in zijn zgn. Wijsheidsgeschrift gebruik maakt van de Hebreeuwse bijbel
van zijn dagen, ontdekte ik bij toeval een heel merkwaardige wijze van citeren,
die bij mijn weten tot nu toe noch in de bijbeluitleg, noch in de
literatuurwetenschap ooit is beschreven en gesystematiseerd.
Aangezien het door mij ontdekte literaire verschijnsel niet alleen in het Oude en in
het Nieuwe Testament, maar óók in de Nederlandse literatuur voorkomt, wil ik deze
nieuwe stijlfiguur bij U introduceren. Daarbij koester ik tevens de stille hoop dat
sommigen van U het verschijnsel wel eens tegen zijn gekomen in teksten die ik niet
ken en dat U mij daarvan op de hoogte wilt stellen.

Verslag van een ontdekking
In hoofdstuk 46 van het geschrift Jesus Sirach stuitte ik op iets vreemds. Terwijl de
gehele passage over de profeet Samuël (Sirach 46:13-20) is gesteld in de derde
persoon enkelvoud (hij... hij...), staat in vers 19 opeens een regel tekst opgevoerd,
waar deze rechter en priester sprekend

1

2

P.C. Beentjes, Jesus Sirach en Tenach, een onderzoek naar en een classificatie van parallellen,
met bijzondere aandacht voor hun functie in Sirach 45:6-26 (mit einer Zusammenfassung in
deutscher Sprache), Nieuwegein, 1981, XIX + 218 pp. Het proefschrift is niet in de handel,
maar kan besteld worden bij de auteur (f 25,- excl. porto).
Vroeger voornamelijk bekend onder de Latijnse naam Ecclesiasticus (Eccl.). Voor de
roomskatholieken maakt het boek van Jesus Sirach deel uit van het Oude Testament
(‘deutero-canoniek’), voor de protestanten echter niet (‘aprocrief’). In de jaren 1896-1900
heeft men in Cairo de verloren gewaande originele Hebreeuwse tekst van het geschrift in
een viertal middeleeuwse versies teruggevonden. In 1963 is in Masada een Sirachrol gevonden
die gedateerd wordt tussen het jaar 100 en het jaar 75 vóór Chr.
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in de eerste persoon enkelvoud verschijnt en uitroept: ‘Geld en schoenen, van wie
heb ik ze aangenomen?’.
Deze uitspraak gaat terug op het oudtestamentisch verhaal dat te vinden is in I
Samuël 12. Er is echter één belangrijk verschil: de volgorde van de zinshelften is
precies omgedraaid.
Wanneer we in de Hebreeuwse tekst van I Samuël 12:3 één letter veranderen (‘ik
heb dichtgedaan’ wordt dan: ‘schoenen’), dan lezen we er: ‘Van wie heb ik
aangenomen geld en schoenen’, een tekstweergave die bevestigd wordt door de
Griekse vertaling.
Wanneer we I Samuël 12:3 en Sirach 46:19 onder elkaar afdrukken, dan ontdekken
we een heel interessant patroon:
‘Van wie heb ik aangenomen geld en schoenen’? (I Samuël)
‘Geld en schoenen, van wie heb ik ze aangenomen’? (Sirach)

Bij het overnemen van de passage uit I Samuël 12:3 heeft Jesus Sirach dus de volgorde
van de bestanddelen in de zin omgekeerd. Tot mijn niet geringe verbazing bleek dit
een literair procédé te zijn, dat véél vaker voorkomt en zeker niet alleen in het Oude
Testament.
Deze stijlfiguur is tot nu toe klaarblijkelijk ontsnapt aan de aandacht van
literatuuronderzoekers en gaat daarom dus tot op heden naamloos door het leven.
De term omkering3 lijkt mij nog de beste omschrijving voor hetgeen hier aan de hand
is. Van een bestaande formulering (bijvoorbeeld een zin, een vaststaande uitdrukking,
een zeldzame woordencombinatie) keert een auteur de volgorde om en bereikt door
dit afwijkend patroon een moment van extra aandacht bij de lezer of hoorder, die vertrouwd als deze is met de traditionele volgorde - beide teksten onmiddellijk met
elkaar in verband zal brengen.

Voorbeelden van de ‘omkering’ in het Oude Testament
Wanneer het erom gaat de omkering te illustreren aan de hand van tekstparen in het
Oude Testament, dan vormt een tweetal voorbeelden uit het geschrift van de profeet
Ezechiël (6e eeuw v.Chr.) een goede kennismaking met dit nieuwe literaire
verschijnsel. De meeste Bijbelcommentatoren merken doorgaans wél op dat Ez. 9:9
een sterke gelijkenis vertoont met Ez. 8:12, maar dat er sprake is van een omkering
vindt men nergens in hun erudiete studies uiteengezet. In vertaling luiden deze teksten:

3

In een Engelstalig artikel voor vakgenoten heb ik de stijlfiguur gekarakteriseerd als ‘inversive
quotation’.
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1.

Ezechiël 8:12
Want ze zeggen:
‘De HEER ziet het niet;
de HEER heeft het land
verlaten’.

Ezechiël 9:9
Want ze hebben gezegd:
‘De HEER heeft het land
verlaten;
de HEER ziet het niet’.

Juist omdat in Ezechiël 9:9 het inleidende verbum dicendi in het Hebreeuws in de
voltooid tegenwoordige tijd staat (‘Ze hebben gezegd’)4, is er geen twijfel over
mogelijk dat hier met behulp van een omkering elders geuite woorden (namelijk in
Ezechiël 8:12) worden hernomen. Ook de context maakt duidelijk dat er een relatie
bestaat tussen beide passages. Ezechiël 8 verwoordt namelijk de aanklacht tegen het
volk, gevolgd door Ezechiël 9 dat de voltrekking van de straf beschrijft.
2. Verderop in het boek Ezechiël, namelijk in Ez. 34:27, treffen we een beschrijving
aan van voorspoed en welvaart. Zo letterlijk mogelijk uit het Hebreeuws vertaald
luidt dit vers:
(a)

‘Het geboomte van het veld zal zijn
vruchten geven

(b)

en het land zal zijn opbrengst geven’.

Dezelfde beeldspraak vinden we in heel het Oude Testament nog éénmaal
geformuleerd, en wel in Leviticus 26:4, waar eveneens zegen en voorspoed in het
vooruitzicht wordt gesteld; m.a.w. ook hier is de context identiek5:
(b)

‘Het land zal zijn opbrengst geven

(a)

en het geboomte van het veld zal zijn
vruchten geven’.

3. Leviticus 26 bevat trouwens nóg een heel merkwaardige omkering, en wel in
vers 42. Hier wordt namelijk de overbekende opsomming van de drie zgn.
‘aartsvaders’ (Abraham, Isaak en Jakob) in omgekeerde volgorde naar voren gebracht,
de enige maal in héél het Oude en het Nieuwe Testament dat dit gebeurt:
‘Ik zal gedenken Mijn verbond met Jakob
en ook Mijn verbond met Isaäk
en ook Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken’.

4. Als laatste voorbeeld uit het Oude Testament wil ik wijzen op de

4
5

Het is opvallend hoe weinig Bijbelvertalingen in Ezechiël 9:12 een voltooid tegenwoordige
tijd bevatten!
Men lette voorts op de sterke overeenkomst in vocabulaire tussen Ezechiël 34:25-30 en
Leviticus 26:3-13.
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dubbele omkering die we aantreffen bij twee zgn. ‘kleine profeten’: Haggaï en
Zacharja (optredend omstreeks het jaar 520 v.Chr.).
Bijbelgeleerden zijn unaniem van oordeel dat de beelden die in Zacharja 8:12
worden gebruikt ontleend zijn aan Haggaï 1:10.
De betreffende passages luiden in vertaling:
Haggaï 1:10
(a)

‘De hemel heeft U de dauw onthouden

(b)

en de aarde heeft haar opbrengst
onthouden’.

Zacharja 8:12
(b)

‘De aarde zal haar opbrengst geven

(a)

en de hemel zal zijn dauw geven’.

Bij een loutere omkering van versregels (a-b wordt b-a) is het niet gebleven. Ook
wat inhoud betreft heeft er een interessante ommekeer plaatsgevonden: de negatieve
formulering van Haggaï (tweemaal het werkwoord ‘onthouden’) wordt in de context
van Zacharja op positieve wijze hernomen (tweemaal het werkwoord ‘geven’)!

Voorbeelden van een ‘omkering’ in het Nieuwe Testament
Ook in het Nieuwe Testament vinden we een aantal passages waarin op heel duidelijke
wijze gebruik wordt gemaakt van de stijlfiguur die door mij ‘omkering’ is gedoopt.

1. Paulus
We treffen het literaire procédé van de omkering opvallend vaak aan in de Brief van
de apostel Paulus aan de Romeinen. Dat is met name het geval in de hoofdstukken
9-11 van deze brief, op plaatsen waar de apostel citeert uit het Oude Testament6.
Romeinen 10:20-21
(a)

‘Ik ben gevonden
door wie mij niet zochten;

6

Paulus - en ook de andere auteurs van het Nieuwe Testament - citeren niet volgens de
Hebreeuwse tekst van het Oude Testament, maar maken gebruik van de Griekse vertaling,
de zgn. Septuaginta (LXX), die grotendeels in de 2e eeuw vóór Chr. tot stand is gekomen.
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(b)

ik heb mij vertoond
aan wie niet naar mij vroegen.

(c)

Heel de dag

(d)

heb ik mijn handen uitgestrekt

(e)

naar een ongehoorzaam en tegensprekend
volk’.

Door de inleidingsformule ‘En Jesaja waagt het te zeggen’ die onmiddellijk aan
deze woorden voorafgaat, kan er geen enkele twijfel over bestaan dat Paulus inderdaad
gebruik maakt van een bestaande (en bij zijn publiek bekende!) passage uit het Oude
Testament. Het betreft Jesaja 65:12, waar te lezen staat:
(b)

‘Ik heb mij vertoond
aan wie mij niet zochten;

(a)

ik ben gevonden
door wie niet naar mij vroegen.
...

(d)

Ik heb mijn handen uitgestrekt

(c)

heel de dag

(e)

naar een ongehoorzaam en tegensprekend
volk’.

Iets soortgelijks is het geval in Romeinen 11:3, waar een passage uit het Oude
Testament door Paulus wordt ingeleid met een duidelijk retorische opmerking (vers
2): ‘Jullie weten toch wat de Schrift zegt in het verhaal van Elia, hoe hij Israël
aanklaagt bij God’. Dan volgt in Romeinen 11:3 het citaat uit het Oude Testament:
(a)

‘Heer, uw profeten hebben ze gedood;

(b)

Uw altaren hebben zij omvergeworpen;

(c)

Ik alleen ben overgebleven,
maar ook mij staan ze naar het leven’.

Vergelijkt men echter deze tekst uit de Romeinenbrief met de oorspronkelijke
oudtestamentische vindplaats in 1 Koningen 19:10, dan blijkt dat Paulus wederom
de volgorde van de zinsdelen binnen het parallelismus membrorum heeft omgekeerd.
De tekst van 1 Koningen 19:10 luidt namelijk:
(b)

‘Uw altaren hebben ze omvergeworpen;

(a)

uw profeten hebben zij gedood met het
zwaard;
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(c)

Ik alleen ben overgebleven,
maar ook mij staan ze naar het leven’.7

7

Ook Romeinen 9:25 bevat mijns inziens een omkering, namelijk van Hosea 2:25; zie mijn
dissertatie, p. 91.
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Bijbelgeleerden die de omkeringen in Romeinen 10:20-21 en Romeinen 11:3
opmerken (en dat doen ze lang niet allemaal!) construeren dan onmiddellijk een
theologische oplossing voor dit verschijnsel. Paulus heeft - zo luidt hun betoog in
grote lijnen - bij het citeren van zinnen of zinsdelen uit het Oude Testament de
volgorde ervan omgekeerd, omdat de apostel in Romeinen 9-11 ingrijpende
wijzigingen doorvoert in het denken over de kwestie wie tot het uitverkoren volk
behoren8.
Paulus beweert niets minder dan dat voortaan ook de christen deel heeft aan het
heil dat vanouds aan Israël werd toebedeeld. Er is dus duidelijk sprake van diep
insnijdende veranderingen in de theologie van de uitverkiezing. Immers, Paulus
beweert dat ook heidenen (namelijk christenen) delen in de beloften van het volk
Israël. Om dit nu over te brengen zou de apostel Paulus - zo beweren een aantal
Bijbelgeleerden - de oudtestamentische teksten op een afwijkende manier hebben
geciteerd.
Wanneer het procédé van de omkering alléén in Romeinen 9-11 voorkwam, zouden
deze geleerden gelijk hebben. Deze stijlfiguur komt echter óók in andere brieven
van Paulus voor, waar de nadruk op andere thematieken ligt.
Zo citeert de apostel in 2 Korinthiërs 6:17 een passage uit het boek Jesaja.
2 Korinthiërs 6:17
(a)

‘Trekt weg uit hun midden
en houdt U ver

(b)

en raakt niets aan wat onrein is’.

Jesaja 52:11
(b)

‘Raakt niets aan wat onrein is;

(a)

trekt weg uit haar midden,
houdt U ver’.

Degenen die de omkeringen in Romeinen 9-11 op theologische gronden trachten
te verklaren, slaan - naar het mij voorkomt - een elementaire stap over. Namelijk dat
Paulus gebruik maakt van een kennelijk geaccepteerd literair procédé: de omkering.
Door deze literaire techniek met name toe te passen binnen de zéér belangrijke
uitweiding van Romeinen 9-11 beschikt hij over een extra retorisch

8

In Romeinen 9-11 behandelt Paulus het theologisch zéér belangrijke probleem van de relatie
tussen Israël en de volken (‘heidenen’). Deze hoofdstukken spelen in het calvinisme een
grote rol en zijn voor het gesprek tussen joden en christenen van vitaal belang.
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middel om de ingrijpende boodschap die hij verkondigde kracht bij te zetten. Met
andere woorden: de omkeringen in Romeinen 9-11 construeren niet de theologische
inhoud van de betreffende citaten, maar accentueren deze op beeldende wijze9.

2. Marcus
Ronduit intrigerend is het tekstenpaar waarmee ik deze paragraaf over de omkering
in het Nieuwe Testament wil besluiten. Het betreft de ‘gelijkenis van de misdadige
wijnbouwers’ in de versie van de evangelist Marcus (Marcus 12:1-9).
De meningen van de Bijbelgeleerden zijn nogal verdeeld wanneer de kwestie aan
de orde wordt gesteld of Marcus bij zijn beschrijving van de wijngaard is beïnvloed
door het beroemde lied van de wijngaard in Jesaja 510. Wanneer men beide composities
(maar vooral Marcus 12:1 en Jesaja 5:2) met elkaar vergelijkt, wordt een patroon
zichtbaar dat tot mijn stomme verbazing nog door niemand ooit is opgemerkt, terwijl
de literatuur over deze gelijkenis toch bijna een bibliotheek zou kunnnen vullen11.
In Marcus 12:1 is namelijk sprake van een nagenoeg consequente omkering van
de tekst uit Jesaja 5:2.
Jesaja 5:2
(a)

‘Een omheining plaatste hij rondom;

(b)

hij plantte een wijnstok (ampelos);

(c)

hij bouwde een toren;

(d)

een perskuip groef hij uit.’

Marcus 12:1
(b)

‘Een wijngaard (ampeloon) plantte hij;

(a)

hij plaatste rondom een omheining;

(d)

hij groef uit een perskuip;

(c)

hij bouwde een toren.’

9

10
11

Dat Paulus in zijn Brief aan de Romeinen overvloedig gebruik maakt van de mogelijkheden
en de wetten van de retoriek, wordt op boeiende wijze beschreven door Gijs Bouwman,
Paulus aan de Romeinen, een retorische analyse van Rom. 1-8, Cahiers voor levensverdieping
nr. 32, Averbode, 1980.
Ook hier betreft het niet de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament, maar de Griekse
vertaling.
Voor een eerste oriëntatie zij verwezen naar: P.J. Farla, Jezus' oordeel over Israël, Kampen,
1978, pp. 167-212 (voetnoten pp. 434-461).
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Zo heeft Marcus de zinsdelen uit Jesaja 5:2 ten opzichte van elkaar van plaats laten
verwisselen; de volgorde a-b-c-d- van Jesaja 5:2 is in Marcus 12:1 geworden tot
b-a-d-c. Daarbij is het echter niet gebleven, want ook de volgorde van de woorden
heeft een verandering ondergaan.
Met uitzondering van regel c, waarmee de omkering wordt afgesloten (!), heeft
Marcus steeds de volgorde van het werkwoord en het lijdend voorwerp veranderd
ten opzichte van de tekst in Jesaja 5:2.
Een schematische weergave van de opbouw van beide teksten laat dat patroon
zeer duidelijk zien:
Jesaja 5:2
a-1-2

Marcus 12:1
b-2-1

b-1-2

a-2-1

c-1-2

d-2-1

d-1-2

c-1-2

Dat een dergelijke compositie van Marcus op louter toeval zou berusten, is erg
onwaarschijnlijk. Een vergelijking met het parallelverhaal in het evangelie van
Mattheüs laat zien dat Matth. 21:33 voor de volgorde van de zinsdelen op Marcus
12:1 teruggaat, maar dat Mattheüs de volgorde van de woorden binnen elk zinsdeel
zoveel mogelijk met Jesaja 5:2 in harmonie heeft gebracht. Met andere woorden:
Marcus heeft iets extra's in zijn gelijkenis veranderd om de aandacht van zijn lezers
te scherpen! En wie na dit alles nog mocht twijfelen of Marcus inderdaad Jesaja 5
heeft gebruikt, zij nog gewezen op de sterke overeenkomst die men kan waarnemen
tussen Marcus 12:9 (‘Wat zal de Heer van de wijngaard doen?’) en de opmerking in
Jesaja 5:5 (‘wat ik met mijn wijngaard zal doen’).

Voorbeelden van een ‘omkering’ in de Nederlandse literatuur
Toen mijn interesse eenmaal gewekt was voor het tot nog toe onbekende literaire
patroon van de omkering, ben ik deze stijlfiguur - meestal bij toeval - een aantal
malen tegengekomen in de Nederlandse literatuur.

1. Middelnederlandse literatuur
Het dierdicht Van den Vos Reinaerde wordt algemeen beschouwd als een der
hoogtepunten van de Middelnederlandse literatuur. In regel 689-691 ervan staat te
lezen:
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‘Wat raeddi Brunen te doene?
Dat hi was sterc ende coene
Sal hem niet ghehelpen moghen’.

In Alexanders Gheesten, een klassieke ridderroman van de hand van Jacob van
Maerlant (ca. 1230-1300), komt een tweetal regels voor die een opvallende gelijkenis
vertoont met het bovenstaande en, hetgeen zeer intrigeert, in omgekeerde volgorde
staat opgenomen:
‘Al is Daris sterc ende coene
Wat raedi hem nochtan te doene?’
(II, 395-396).

Aangezien een enigermate betrouwbare datering van de Reinaerde niet mogelijk
blijkt - doorgaans vindt men slechts aanduidingen als: ‘uit de 12e of 13e eeuw’ moet in dit geval de vraag wie van wie afhankelijk is geweest onbeantwoord blijven12.

2. Frederik van Eeden
In het jaar 1902 verschijnt te Groningen een bundeltje gedichten, getiteld
‘Boterbloempjes of liederen op het gebied van kolonisatie naar Bussum, Blarikum,
Lunteren en wat dies meer zij, door Jantje Paradijs Corneliszoon, Maatschappijredder’,
met een Inleiding door L.M. Hermans, die naar het oordeel van G. Kalff13 als de
schrijver van het gehele boekje moet worden beschouwd. Dit bundeltje ‘infame
versjes, even minderwaardig van gezindheid als techniek’14 is duidelijk een parodie
op een in 1885 te Amsterdam verschenen dichtbundel met een al even lange naam:
‘Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland, door
Cornelis Paradijs, oud-makelaar in granen’. Cornelis Paradijs is niemand minder dan
Frederik van Eeden (1860-1932), die vanuit het realisme van de Tachtigers een
parodie leverde op het werk van met name Tollens en Ten Kate.
Cornelis Paradijs begint de ‘Inleiding’ van Grassprietjes met de woorden:

12
13
14

Zie voor de problematiek met name: P.H. Schröder, Parodieën in de Nederlandse letterkunde
(Dissertatie), Amsterdam, 1932, pp. 124-132.
G. Kalff, Frederik van Eeden. Psychologie van den Tachtiger, Groningen, 1927.
G. Kalff, a.w., 195.
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‘Mijn poëzie stelt zich ten doel,
Mijzelven te verlichten,

Jantje Paradijs, Corneliszoon heft, eveneens in de ‘Inleiding’, op de volgende wijze
aan:
‘Ten doel stelt zich mijn poëzie,
Mijzelven te vertreden,
...’.

Wordt de veranderde woordvolgorde bij Jantje Paradijs, Corneliszoon louter en alleen
vereist door het eindrijm in de derde en vierde versregel (‘anarchie’ resp. ‘kleeden’)
of stoten we hier op die oude manier van ‘citeren’ die in de twee voorafgaande
paragrafen summier is beschreven?
Een antwoord op deze vraag is voorlopig niet te geven. Eerst moet, zo dunkt me,
worden onderzocht of de stijlfiguur van de ‘omkering’ in de Nederlandse letterkunde
een rol heeft gespeeld of nog speelt. Voor de Hebreeuwse literatuur van het Oude
Testament, de Griekse teksten van het Nieuwe Testament en voor de vroeg-christelijke
letterkunde zijn door mij inmiddels voldoende voorbeelden verzameld om te kunnen
spreken van een ingeburgerd literair procédé15.

3. Willem Frederik Hermans
Als laatste voorbeeld van een ‘omkering’ in de Nederlandse literatuur wil ik wijzen
op een hedendaags geschrift.
Van de 32 artikelen die W.F. Hermans in de jaren 1962-1979 in diverse
Nederlandse kranten en tijdschriften heeft gepubliceerd, verscheen in 1979 een
verzamelbundel onder de titel Houten leeuwen en leeuwen van goud.16 Deze titel, die
als zodanig niets bijzonders meedeelt, krijgt een verrassende betekenis en een
onverwachte belichting, wanneer op bladzijde 5 van dit boek als motto twee regels
staan afgedrukt uit een beroemd gedicht van

15

16

Van prof. dr. Othmar Keel, verbonden aan het ‘Institut Biblique’ van de universiteit van
Fribourg (Zwitserland) en hoofdredacteur van de monografiereeks Biblische Beiträge, ontving
ik daags na mijn promotie het bericht dat de omkering als literair verschijnsel zal worden
opgenomen in de volgende editie van: W. Bühlmann - K. Scherer, Stilfiguren der Bibel
(Biblische Beiträge 10), Einsiedeln, Stuttgart, Klosterneuburg.
W.F. Hermans, Houten leeuwen en leeuwen van goud, Amsterdam, 1979. Het boek houdt
zich nogal sterk bezig met ‘de afbraak van de taboes’ die in genoemde periode plaatsgreep.
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De Schoolmeester17:
‘Gouden leeuwen en leeuwen van hout,
Mitsgaders de Hollandse, worden heel oud;18

W.F. Hermans gebruikt de bestanddelen uit een reeds bestaande (én bekende)
formulering, maar heeft de volgorde ervan omgekeerd, zodat er enerzijds een nieuwe
literaire creatie ontstaat, maar anderzijds het verwijzend karakter naar de
‘oorspronkelijke’ plaats - in dit geval duidelijk bevestigd door opname van de
betreffende dichtregels van De Schoolmeester in het motto - onmiskenbaar
gehandhaafd blijft.
Ik hoop en verwacht dat de Nederlandse letterkunde in de komende tijd blootgesteld
zal worden aan een diepgaand onderzoek naar die intrigerende stijlfiguur, die ik uit
verlegenheid ‘omkering’ heb gedoopt.

17

18

De regels zijn ontleend aan de voorlaatste strofe van het gedicht ‘De Leeuw’, dat deel uitmaakt
van de afdeling ‘Natuurlijke historie voor de jeugd’ in De Gedichten van den Schoolmeester,
uitgegeven door Mr. L. van Lennep, Amsterdam, 1872.
Het verbaast mij overigens, dat W.F. Hermans het woord Hollandsche niet in zijn
oorspronkelijke schrijfwijze heeft overgenomen uit het gedicht van De Schoolmeester.
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Taoïsme I
Dries van Coillie
De eerste lijnen van de Tao-Te-king, het basiswerk van het taoïsme, weerklinken
sinds twintig eeuwen in het Chinese geweten, eraan herinnerend dat er aan gene
zijde van wat men ziet, noemt of hoort een werkelijkheid bestaat: de Absolute
Werkelijkheid. Deze werkelijkheid kunnen wij vanuit onze voorbijgaande aard
noch voorstellen noch vatten want ze is de duurzaamheid zelf. Lao Ze aan wie
de Tao-Te-king wordt toegeschreven (in feite is het een compilatie die dateert
van het einde van de vierde of het begin van de derde eeuw vóór Christus) noemt
ze de Weg (Tao), de Weg van altijd, de Weg die niet verandert, de eeuwige Weg.
Deze Weg, de Absolute Weg, is absoluut in zichzelf en absoluut in het hart der
dingen. Weg die men niet onder woorden kan brengen, want: ‘weg die men
uitspreekt/ is niet de Weg, / naam die men noemt/ is niet de Naam! (Tao-Te-king:
hoofdstuk I).
De Tao-Te-king is zeker de vrucht van een lange filosofische en geestelijke
beschouwing...Zijn ongeveer 5.000 woordtekens verspreid over 81 hoofdstukken
zijn veelvuldig vertaald1 en hebben talloze commentaren uitgelokt.
Thans begint het taoïsme in het Westen kringen te fascineren die ofwel willen
ontsnappen aan de dwingende greep van de moderne maatschappij om een vrijheid
terug te vinden die nauwer bij de natuur aansluit, ofwel nieuwe geestelijke wegen
uit het Oosten willen ontdekken en aftasten. Daarom is het belangrijk dat wij door
dit uitgestrekte woud van het wijsgerige en religieuze taoïsme banen proberen te
trekken die het mogelijk maken ons te oriënteren2.
Dezelfde naam ‘taoïsme’ dekt twee verschillende ladingen. Er is het wijs-

1

2

De vertaling van Tao-Te-king is moeilijk en delicaat. Het boek is geschreven in een compacte
literaire stijl en zonder leestekens. De Chinese woordtekens kunnen verschillende betekenissen
hebben. Je moet dus een verantwoorde keuze maken. Vertaling kan daardoor soms interpretatie
worden. De grote trekken van de vertalingen stemmen wel overeen, maar er zijn verschillen
van nuances.
Yves Raguin, Les voies spirituelles du taoïsme. De voornaamste inspiratiebron voor deze
bijdrage zijn de 16 lessen van Yves Raguin s.j., Ricci Institute for Chinese Studies, Taipei,
Taiwan.
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gerig taoïsme van de grote meesters Lao Ze en Zhuang Ze, dat tot stand kwam vanaf
de zesde tot in de derde eeuw vóór Chr., gedurende de perioden die in de Chinese
geschiedenis bekend staan als de perioden van de ‘lenten en herfsten’ en de
‘oorlogvoerende staten’. En er is het religieus taoïsme dat vorm kreeg gedurende de
tweede helft van de tweede eeuw na Chr. Dit religieuze taoïsme heeft de oude Chinese
volksgodsdienst met haar geloof en praktijken geïntegreerd in een groots religieus
systeem: hoewel het menig boeddhistisch element heeft opgenomen is het, als geheel,
zeer verschillend van het boeddhisme. In deze eerste bijdrage beperken wij ons tot
een uiteenzetting van het wijsgerig taoïsme.

Tao als natuurlijke en menselijke orde
Taoïsme werd meer gezien als een ‘beweging’ van ideeën dan als een filosofie gericht
op de Tao. De taoïsten wilden de diepe betekenis van alles vinden, ze wilden het
ongeziene ontdekken. Hun zoeken naar de uiteindelijke betekenis van de Tao is het
beste bewijs van deze houding.
In de Tao-Te-king komt de term Tao 76 keer voor, maar met verschillende
betekenissen en nuances. Zeer dikwijls heeft hij de gewone betekenis van weg,
natuurwet, leer, menselijk levensideaal...Maar in het taoïsme kreeg hij een nieuwe
betekenis: de Tao is een werkelijkheid die door zichzelf bestaat bij het begin van het
heelal. Deze werkelijkheid, die de uiteindelijke is, heeft geen naam. Tao is dus enkel
een benaming die de mens eraan geeft.
Hoofdstuk 25 van de Tao-Te-king drukt de gedachte uit dat de Tao aan gene zijde
van alles is, helemaal door zichzelf, vóór en bij het begin van alles:
Er was iets vormloos
dat bestond vóór hemel en aarde,
in zich alleen en gehuld in een grote stilte.
Het staat op zichzelf en verandert niet,
onvermoeid draaiend.
Men kan het beschouwen als de moeder van het onderhemelse.
Ik ken zijn naam niet en noem het Tao.

Langs deze weg zullen de filosofen op zoek gaan naar de uiteindelijke Tao,
contemplatieve mystici zullen hun weg banen naar de transcendente wereld van het
Absolute, vrome taoïsten zullen de hemelen beklimmen om het ontoegankelijke te
bereiken, haast èlke Chinees zal pogen te leven in harmonie met zichzelf en de natuur
om bij de Tao te zijn. Geen ander boek in de Chinese literatuur heeft een zo diepe
invloed gehad op de
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Chinese wijze van leven. ‘Wat nieuw is in het taoïstische begrip van Tao is het
concept van de Tao als een werkelijkheid die bestaat op de metafysische manier van
zijn’3.
De Tao blijft niet in zichzelf, voor zichzelf. Hij brengt alle dingen voort. Tao is
de moeder van het onderhemelse, de verwekker van hemel en aarde. Alles wat door
de Tao wordt gedaan, gebeurt door zijn Te. Normaal betekent het Chinese woordteken
Te: deugd, kwaliteit, hoedanigheid. Maar het begrip Te bevat altijd de idee van een
‘kracht’ of ‘macht’ waardoor dingen tot stand worden gebracht. De Tao werkt door
zijn Te. Deze kracht (Te) is de manier waarop de Tao tegenwoordig en actief is in
alles. De ‘Tao’ doordringt de hele schepping door zijn ‘Te’. Door de ‘Te’ waar te
nemen ben ik in communicatie met de Tao. De ‘Te’ staat in verband met de natuur
van alle wezens. Ze maakt ze te zijn en te handelen volgens hun natuur. Daardoor is
er geen scheiding tussen ‘Tao’ en ‘Te’. Te is een aspect van de Tao.
De wijze is zich zeer bewust van het werk van de Te in alles: zij geeft alle dingen
de kracht om zich te ontwikkelen volgens hun eigen natuur. Daarom wil de wijze er
niet tussen komen. En zijn de taoïsten gekenmerkt door een neiging naar quiëtisme
die zal leiden tot het ‘niet-handelen’ (wu-wei). Dit ‘niet-handelen’ is een kerngedachte
van het taoïsme: het betekent niet passiviteit, maar conformiteit met de wet van de
natuur, die de wet is van de Tao die ageert door zijn Te (kracht). Het betekent: niet
handelen tègen de natuur. Handelen buiten een totale conformiteit met de harmonie
van het heelal staat gelijk met: alles in de war sturen. Handelen zonder geweld aan
te doen, noch door gedachte noch door actie, ageren zonder te re-ageren, in volmaakte
volgzaamheid aan de Kracht van de Tao die aan 't werk is in de wereld, dat is handelen
zonder iets te doen. Er bestaat geen grotere activiteit dan deze.
Om die visie op de actie te verwerven moet men zich ontdoen van het verlangen
om te handelen in het gewone domein van de menselijke activiteit: men moet in
zichzelf zoeken naar het diepste centrum van het wezen en de wereld van de vormen
overstijgen. Se-ma Tan, vader van de bekende historicus Se-ma Qian, die zelf taoïst
was, karakteriseert de ‘School van Tao’ als volgt: Ze brengt de mensen tot de eenheid
van de geest en zet ze aan tot harmonie met het bovenzintuigelijke. Hij voegt eraan
toe: ‘Wat ze doen is weinig, maar wat ze realiseren is aanzienlijk’4.

3
4

Yves Raguin in Taoism and taoist religion.
Se-ma Qian, Mémoires historiques, hfst. 130.
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In het hoofdstuk 37 van de Tao-Te-king staat: ‘Op de rechte weg worden geen daden
verricht, en toch blijft niets ongedaan.’
Dit principe van niet-handelen (wu-wei) geldt niet alleen voor het persoonlijke
maar ook voor het sociale en politieke leven. De Tao-Te-king voorziet in dat opzicht
in een volledige code van menselijk leven. ‘Men mag zich niet laten misleiden door
het ideaal van zwakheid en leegheid en menen dat het taoïsme een filosofie is van
negativisme of absoluut quiëtisme. Het boek (Tao-Te-king) pleit niet alleen voor
niet-actie maar ook voor praktische tactieken voor de actie. Het leert onderwerping
maar is een felle tegenstander van onderdrukkende regeringen. De filosofie van Lao
Ze is er niet voor de kluizenaar maar voor de wijze heerser die de wereld niet in de
steek laat doch bestuurt door middel van niet-tussenkomst. Daarom is het taoïsme
geen filosofie van de vlucht. De mens moet de natuur volgen, maar daarom wordt
hij niet terzijde geschoven. Integendeel, zijn natuur wordt vervuld’5.
Ziehier enkele illustraties van deze zienswijze vertolkt in het boek Tao-Teking:
Standvastig door niet te handelen
doet de Weg alles.
Indien de vorsten en de koningen zich daaraan konden houden,
dan zouden de tienduizend wezens zichzelf veranderen.
Mochten tijdens deze verandering zich verlangens voordoen,
dan hebben wij, om ze te onderdrukken,
de Ongekunstelde zonder naam.
De Ongekunstelde zonder naam
zou hen dan afhelpen van hun wensen.
Zonder wensen bereiken ze stille rust.
De hele wereld ordent zich dan vanzelf.
(Hoofdstuk 37)
Handelen door niet handelen,
doen door niet doen.
...
De heilige die tenslotte geen grote dingen doet
bereikt daardoor zijn grootheid. (Hoofdstuk 63)
De wijze man zegt: ik handel niet,
en het volk verandert zichzelf...
Ik hou me rustig,
en het volk herstelt zich.
Ik doe niets,
en het volk wordt eenvoudig.
(Hoofdstuk 57)

5

Wing Tsit Chan, A Source book in Chinese philosophy, p. 137.
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Bemoeizucht leidt tot mislukking.
Door tussen te komen verliest men.
De wijze grijpt niet in,
daarom faalt hij niet.
(Hoofdstuk 64)
De Hemelse Weg (Tao) is:
niet strijden en toch overwinnen,
niet spreken en toch het goede antwoord geven,
niet roepen en toch doen komen. (Hoofdstuk 73)

Uit al deze aforismen blijkt dat de taoïstische wijze wel kan handelen en besturen,
maar dan op zijn manier. Niet door wetten op te leggen, door te bevelen en overal
tussen beide te komen, maar door de Kracht (Te) van de Tao in zich te laten werken
en zo te streven naar harmonie met het Natuurlijke en de eenheid met de Tao. Door
zó te zijn, door zijn voorbeeld, wekt hij de mensen op de Tao te volgen. Zo bereiken
zij samen de grote Eenheid, de sublieme Harmonie.
Door zich af te wenden van de onbelangrijke dingen van de wereld hebben de
taoïsten de Chinezen doen terugkeren tot zichzelf. Zij ontdekten de waarde van het
‘zelf’, de volheid van het leven, de waarde van een persoonlijk leven boven alles.
We kunnen zeggen dat de aandacht van de echte taoïst zich concentreert op het leven:
het persoonlijke leven, het leven van de Natuur, het leven op zichzelf. Dit is een van
de fundamentele elementen van de taoïstische spiritualiteit.
De taoïstische beweging is een manier van leven. Het begon met mensen die een
onafhankelijker leven wilden leiden. Voor sommigen was dat: ontsnappen aan de
maatschappij. Maar voor anderen was die ontsnapping slechts de eerste stap naar de
ontdekking van het ‘zelf’, het begin van een lange tocht naar binnen die zou leiden
naar een diepe ervaring van de inwendige mens. Zij verkondigen de leer van het
individuele leven. Sommigen vonden daar werkelijk een weg om zich te vervolmaken.
Zeker is dat er een langzaam naar-binnen-keren van de Chinese gedachte is geweest:
het bezig zijn met en de vervolmaking van het ‘zelf’ leidde de taoïstische filosofen
naar het zoeken van de inwendige realiteit der dingen. Dat bracht hen tot een
buitengewone verdieping van begrippen zoals: Tao, Natuur, Leven...
Van confuciaans standpunt uit bekeken golden de taoïstische heremieten als
‘onverantwoordelijken’. Maar, schrijft Needham, de filosofen van de Weg van de
Natuur voelden in hart en nieren dat de menselijke samenleving niet in orde gebracht
kòn worden zoals de confucianisten dat poog-
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den te doen, nl. zonder een grotere kennis en een dieper begrip van de Natuur buiten
en boven de menselijke samenleving. Zij bestreden de confuciaanse kennis van de
rangen en plichtplegingen in de feodale maatschappij, maar niet de ware kennis van
de Weg naar de Natuur. Confuciaanse kennis was mannelijk en regerend. De taoïsten
veroordeelden die en zochten naar een vrouwelijke en receptieve kennis die enkel
kon rijpen als de vrucht van een passieve en toegeeflijke houding in de beschouwing
van de Natuur6.
Natuur of het Natuurlijke (tse jan) is een belangrijke term in het taoïsme. Hij
betekent: wat een zaak of een wezen is uit zichzelf, door zijn natuur zelf. Daarom
wordt het Chinese woord ‘tse jan’ (natuur, natuurlijk) vaak vertaald door
‘spontaneïteit’ in tegenstelling tot gemaaktheid of gekunsteldheid.
De mens zal voorbeeld nemen aan de Aarde.
De Aarde zal voorbeeld nemen aan de Hemel.
De Hemel zal voorbeeld nemen aan de Weg.
De Weg (Tao) neemt voorbeeld aan het Natuurlijke.
(Tao-Te-king, hoofdstuk 25)

Dit laatste vers betekent dat de Tao zijn eigen Natuur volgt. Op die manier blijft alles
in de orde en zal de mens uiteindelijk de Tao, zijn ideaal, bereiken. ‘De deelname
van de mensheid aan de natuurlijke orde vormt ongetwijfeld de basis van elke Chinese
godsdienstigheid’7.
Dit gevoel van een intieme solidariteit tussen de mensheid en de natuurlijke orde
heeft altijd de Chinese mentaliteit gekenmerkt.

Tao en yin-yang
We kunnen niet spreken over de onuitsprekelijke Tao zonder te verwijzen naar de
yin-yang theorie, die zo fundamenteel is in het Chinese denken. Het begrip yin-yang,
dat gesystematiseerd geraakte in de periode van de ‘oorlogvoerende staten’ vóór
Chr., is diep doorgedrongen in de Chinese psyche. De orde van het heelal wordt
gezien als de wisselwerking tussen de twee principes yin (het vrouwelijk principe)
en yang (het mannelijk princi-

6
7

Joseph Needham, Science and Civilisation, II, p. 33.
M. Kaltenmark, La Mystique taoïste, in La Mystique et les mystiques, p. 650.
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pe) die alles voortbrengen. Hoofdstuk 42 van de Tao-Te-king schrijft: ‘De Weg (Tao)
brengt één voort. Eén brengt twee Twee voort. Twee brengt Drie voort. Drie brengt
de tienduizend dingen voort. De tienduizend dingen dragen de yin en omvatten de
yang. Vermengd met de adem ontstaat de harmonie’.
In de Hsi ts'e, een bijvoegsel van het oude boek I Ching (Boek der Veranderingen)
wordt in dezelfde lijn een diepe definitie van de Tao gegeven: ‘Een yin aspect, een
yang aspect: dat is de Tao’8.
De yin en de yang zijn in hun verschillen complementair. De eeuwige filosofie
van China beschouwde volmaaktheid als het keurig evenwicht tussen yin en yang.
Zoals de I Ching (Boek der Veranderingen) zegt: ‘Tao is gelijkmatig samengesteld
uit yin en yang’.
De sinoloog Joseph Needham verwijst in dit verband naar een gelijkenis met
genade en natuur in het christendom: ‘Een van Thomas Aquino's belangrijke begrippen
van de waarheid was zijn gezegde dat “de genade de natuur niet opheft, maar wel
de ontoereikendheid van de natuur aanvult”. Aldus zou een beetje méér mannelijkheid
(yang) wenselijk zijn bij de christelijke vrouwen, maar veel meer vrouwelijkheid
(yin) bij de christelijke mannen. Op die wijze zouden we, in het kader van het
Evangelie van de Liefde, een grotere maat van harmonie en geluk kunnen bereiken,
die het ideaal is van de Chinezen’9.
Het tema ‘moeder’ en ‘vrouwelijkheid’ is fundamenteel in het taoïsme. In het
eerste hoofdstuk van de Tao-Te-king staat: ‘De Genaamde (Tao) is de moeder van
de tienduizend dingen’. En in hoofdstuk 52: ‘Onder de Hemel is een oerprinciep dat
beschouwd wordt als de moeder van al het geschapene’.
Als oorsprong van alles wordt de Tao vergeleken met een bron, zoals de moeder
de bron is van het leven. Van dit oerbegin Tao vloeit een stroom van leven die al het
geschapene doordringt.
Van dit basisconcept van de Kracht (Te) van de Tao die werkzaam is in de
schepping komt het volmaakte beeld van de wijze die eenvoudig is als water,
onschuldig als een kind, passief als een vrouw. Het taoïsme prijst de vrouwelijke
deugden eerder dan de mannelijke die verheerlijkt worden in het confucianisme.
Ken het mannelijke en bewaar het vrouwelijke.
Beide vormen de ravijn van de wereld.
(Tao-Te-king, hoofdstuk 28)

8
9

In de vertaling van M. Kaltenmark, Lao Ze and Taoïsm, p. 26.
Joseph Needham, Chin Feng, 1980, 12.
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De confuciaance maatschappij was mannelijk, beherend, hard, overheersend, agressief,
rationeel, logisch en doordringend. Daarmee braken de taoïsten volledig en radicaal,
om meer de klemtoon te leggen op vrouwelijke geesteshoudingen als: vrede, rust,
vriendelijkheid, openheid, ontvankelijkheid, verdraagzaamheid, goedheid. Lao Ze
roemde het vrouwelijke. De mens is mannelijk én vrouwelijk. De wijze wordt gelijk
aan de Tao door, zoals de Tao, een bron van leven te zijn.
‘Mannelijke agressiviteit en hebzucht worden in de Tao-Te-king gekasteid keer
op keer... In de Chinese geschiedenis stonden de taoïsten doorgaans aan de zijde van
de verdrukten en waren later meermalen betrokken bij boerenopstanden tegen
afgeleefde dynastieën en onbekwame regeerders. Warner heeft aangetoond dat, terwijl
de Chinese filosofie en denkers zoals Carl Jung (die zeer door Aziatische ideeën was
beinvloed) er zich steeds rekenschap van gegeven hebben dat mannelijke en
vrouwelijke hoedanigheden evenwichtig zouden moeten aanwezig zijn in het hele
individu, het altijd de strekking is geweest van Westerse denkers vrouwelijkheid
gelijk te stellen met het vrouwelijk geslacht en erop aan te dringen dat de vrouwelijke
sekse vrouwelijk zou zijn volgens die definitie’10.
Om de Kracht (Te) van de Tao te kunnen ontvangen moet er ruimte zijn. Een
ruimte echter die reeds gevuld is kan niet meer ontvangen. Er is immers geen plaats
meer. Daarom is ledigheid een noodzakelijke voorwaarde. Hoofdstuk 16 van de
Tao-Te-king vestigt daar de aandacht op: ‘Bereik het uiterste van de ledigheid en
bewaar de stilte’.
Een vat is maar bruikbaar in de mate dat het ledig is. De bruikbaarheid van een
wiel ligt in de ledige ruimte om de naaf. Door de zelfontlediging bereikt de wijze
stilte en rust en kan zich daardoor met de Hemel en de Tao verenigen.
Het is daarom niet te verwonderen dat de taoïsten, benevens eenvoud,
onwetendheid, zwakheid, niet-handelen, stilte...de nederigheid als een grote deugd
beschouwen. Hoofdstuk 8 van de Tao-Te-king zegt: ‘De wijze is zoals het water...’.
Het water zoekt altijd de laagste plaatsen op. Maar daar op de laagste plaats blijft
water zichzelf: bron van leven voor mens, dier en plant.

10

J. Needham, ibid.
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Tao als terugkeer naar de oorsprong
Het ideaal van de taoïst is, langs de weg van de contemplatie terug te keren naar zijn
wortel en oorsprong: TAO.
Twee sleutelbegrippen van het taoïsme: contemplatie en terugkeer. Hoofdstuk 16
van de Tao-Te-king geeft deze begrippen goed weer.
Het uiterste van de ledigheid bereikt,
stevig geankerd in de stilte,
terwijl tienduizend wezens ontluiken,
beschouw ik de terugkeer.
De wezens bloeien weelderig,
Maar elk keert terug naar zijn wortel.
Terugkeren tot zijn wortel is stille rust.
Het is zijn bestemming voleindigen.
Zijn bestemming bereiken, betekent bestendigheid.
De Bestendige kennen, betekent Verlichting.
Wie de Bestendige niet kent, loopt in zijn ongeluk.
De Bestendige kennen is zich gedragen.
Zich gedragen is rechtmatigheid.
Rechtmatigheid leidt tot regeren.
Regeren komt van de Hemel.
De Hemel voert tot de Weg (Tao).
De Weg is duurzaam.
De dood dreigt niet meer.

Deze tekst beschrijft de schreden van de geestelijke ontwikkeling. De eerste schrede
is: zich in een toestand van ledigheid (k'ong of hsü) brengen. Deze leegheid groeit
met de diepte van de beschouwing (kuan). Daarop volgt de stille rust (ching). In deze
absolute gemoedsrust realiseert de taoïst zijn volledige afhankelijkheid van de Tao.
In de kennis van deze bestemming, bereikt de mens de Bestendigheid (tch'ong). Dit
is de Verlichting (ming). De mens wordt zich diep bewust van zijn wortel (ken)
d.w.z. van zijn eigen oorsprong en van zijn afhankelijkheid van de Tao. Wanneer
iemand dat bereikt heeft, heeft hij het leven voor altijd.
De taoïstische mystici zullen ook wat genoemd wordt de ‘geestelijke zwerftocht’
toepassen. De taoïstische filosoof uit de 4o of 5o eeuw vóór Chr., Lieh Ze, (hoofdstuk
4) zegt: ‘Het echte reizen gebeurt inwendig door middel van contemplatie’.
Stop de openingen dicht.
Sluit de deuren.
Je zult nooit vermoeid zijn.
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Het kleine zien is: Verlichting.
Zich hechten aan het zwakke is: Sterkte.
Zijn licht gebruiken is terugkeer tot de Verlichting.
(Tao-Te-king, hoofdstuk 52)

We weten uit de geschriften van de taoïstische filosoof Zhuang Ze dat in de periode
van de taoïstische filosofen, sommigen in geestvervoering geraakten. ‘Op zekere dag
bracht Confucius een bezoek aan Lao Ze. Hij zeide: “Hebben mijn ogen mij bedrogen?
Of was het werkelijk zo? Uw lichaam was als een stuk droog hout. Het was net alsof
u de wereld en de mensen had verlaten, en alsof gij u gevestigd had in een
ontoegankelijke eenzaamheid”. “Ja” antwoordde Lao Ze “Ik had een kuiertochtje
gemaakt bij de oorsprong der dingen”.’11
Denk nu niet dat elke concrete Chinees, sterk tot syncretisme geneigd, dit taoïsme
steeds zo zuiver heeft beoefend. Naargelang van de omstandigheden konden
taoïstische, confuciaance en boeddhistische elementen samensmelten in een persoon.
De Chinese schrijver Lin Yutang heeft dat raak beschreven: ‘Het confuciaanse
wereldbeeld is actief. Het taoïstische is passief. Uit de legering van die beide ongelijke
elementen ontstaat dat onsterfelijk iets dat wij het Chinese karakter noemen. Om die
reden zijn alle Chinezen confucianist zolang ze succes hebben en taoïst als het hen
niet goed gaat. De confucianist in ons bouwt op en spant zich in. De taoïst in ons
speelt de rol van toeschouwer en glimlacht. De leer van Confucius met haar heimelijk
ideaal van genormeerde mensen heeft hun het uiterlijke conformisme licht gemaakt.
Maar de taoïst in hen kan hun een speelruimte van vrijheid en onafhankelijk denken
reserveren’.
‘De Tao wordt niet als persoonlijk gezien. Tegenover de tienduizend wezens handelt
hij niet met wat wij “liefde” noemen. Hij laat alle dingen over aan hun natuurlijke
spontaneïteit... De Tao geeft aan elk schepsel wat wij in onze taal “vrijheid” zouden
noemen. De wijze moet de Tao in zijn houding tegenover de mensen navolgen12. De
tienduizend schepselen danken hem (Tao) hun bestaan en hij verloochent ze niet.
Alhoewel hij ze voortgebracht heeft, roemt hij er zich niet op. De Tao, ofschoon hij
de tienduizend dingen kleedt en voedt, werpt zich niet op als hun meester, noch
verlangt hij iets van hen’ (Tao-Te-king, hoofdstuk 34).13

11
12
13

Zhuang Ze, hoofdstuk 21, geciteerd in Kaltenmark, Lao Ze and Taoïsm, p. 65.
Yves Raguin, Taoïsm and taoïst religion.
Zhuang Ze, hfst. 24, sectie 14.
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Hoewel in de Tao-Te-king regelmatig gesproken wordt over het kennen van de Tao
en over Verlichting, gaat de Tao toch ons verstand te boven. De herhaalde bevestiging
van het onuitsprekelijke karakter van de Tao heeft het taoïsme gevrijwaard van een
totale identificatie van de waarneembare wereld met het Absolute. De Tao kennen
is gelijk hem niet kennen. Zoals Zhuang Ze, sprekende van de Tao, schrijft: ‘Hem
kennen is gelijk Hem niet kennen. Niet kennend en toch achteraf kennend’. Op dat
punt kunnen alle mystici overeenstemmen.
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Mulisch: knutselend heer en wereldraadsel
Ger Groot
Het lijkt soms wel alsof de academische filosofie steeds ‘smaller’ wordt. Het
terrein waarover zij zich buigt, de onderwerpen die zij aanpakt en uitdiept,
worden steeds beperkter en tegelijk steeds formeler. Deelonderzoek, vaak
hermeneutisch getint, over zin, wezen en interpretatie van een zeer bepaald
fenomeen is vrijwel alles wat nog rest van de klassieke filosofie, terwijl de
disciplines die zich nog wel ‘algemener’ of soms zelfs, met ongehoorde
stoutmoedigheid, ‘alomvattend’ opstellen, zich toch over het algemeen ook niet
hoger wagen dan het niveau van het grondslagenonderzoek.
Met de ‘grote’ metafysica is het ondertussen maar droevig gesteld. Zag de filosofie
het ooit als haar taak niets minder dan heel de wereld te verklaren, in al haar facetten
en op al haar niveaus, nu wordt een dergelijke onderneming algemeen beschouwd
als een té groot waagstuk, ja zelfs als een logisch-methodologische doodzonde,
waaraan de professionele filosofen in de serieuze collegezalen hun vingers maar
liever niet branden.
De reden die daarvoor vaak wordt opgegeven is dat de positieve kennis de
afgelopen honderd jaar dermate in omvang is toegenomen, dat geen mens meer in
staat is dat alles nog te overzien, laat staan in een totaalconceptie samen te vatten.
Een plausibele verklaring, die echter niet definitief hoeft te zijn. Want het is zeer
goed denkbaar dat de metafysica de schokken die zij van de wetenschappen te
verduren heeft gekregen, ook wel weer te boven zal komen. Door internalisatie
enerzijds (men ‘went aan’ de duizelingwekkende inzichten van de wetenschap, zij
worden voor de opeenvolgende generaties steeds meer ‘gesneden koek’), en door
synthetisatie anderzijds (de wetenschap neigt vanuit zichzelf tot reductie van de
gegevens op zo eenvoudig mogelijke grondschema's) zal wat ons nog onoverkomelijk
gedetailleerd en onoverzichtelijk voorkomt, voor latere generaties waarschijnlijk
veel eenvoudiger en inzichtelijker zijn. Ook de Renaissance was een periode van
snelle wetenschappelijke vooruitgang, maar tegelijk van een bedroevende filosofische
schraalheid; de grote filosofische systemen, die de reflectie op al dat nieuws
vertegenwoordigen, kwamen daarna. Wat dat betreft zou er dus nog hoop zijn voor
de metafysica.
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Toch lijkt die hoop niet meer dan ijdel. Want er is nog een tweede, en veel
beslissender, factor in het spel, die de klassieke metafysica van de wetenschappen
heeft vervreemd, en daardoor ook, enigszins slinks, uit de academie heeft gedreven:
de logica van de taaltheorie en de wetenschapsleer. Want naarmate het inzicht groeide
in het wezen en de (al dan niet geïdealiseerde) praktijk van het wetenschappelijk
bedrijf, bleef de metafysica steeds meer bedremmeld achter. Was zij empirisch? Dat
zeker niet. En dat gaf haar in wetenschappelijke ogen al enigszins een verdacht
uiterlijk. Wat is dat voor een discipline, die verregaande uitspraken doet over mens
en wereld (over God zelfs), maar haar resultaten nergens door experiment en
waarneming legitimeert?
Haar korte verweer, dat ook de wetenschap niet-legitimeerbare uitspraken doet,
wanneer ze van het particuliere van het experiment overstapt naar het algemene vlak
van de natuurwet, hield nog even stand. Maar toen die argumentatie eenmaal was
weerlegd met de observatie dat wetenschappelijke uitspraken minstens in principe
altijd te falsifiëren zijn, maar de metafysica zich nu eenmaal uit haar eigen aard aan
elke toetsing onttrekt, was het hek van de dam. Haar bezigheden werden beslist en
definitief naar het rijk van het zinloze verwezen en de metafysica kreeg de goede
raad, voortaan maar te zwijgen over dingen waarover tóch niet gesproken kon worden.
En dat deed ze ook, althans in academische kringen, meer en meer. Wel waren er
nog enkelen die weer nieuwe hoop kregen toen kort daarna de theorie van de
taalspelen op het toneel verscheen. Betekende dat niet een eerherstel voor de eigen
logica van het metafysisch spreken, dat daarmee niet langer als ‘zinloos’, maar als
‘op-haar-eigen-wijze-zinvol’ werd erkend?
Een overwinning voor de metafysica dus? Zeker, maar dan toch niet meer dan een
Pyrrhusoverwinning. Want het venijn zat nu precies in het eigenwijze karakter van
dat metafysisch spreken. Haar zinvolheid was nog steeds niet een wetenschappelijke,
maar werd door Wittgenstein op enigszins vernederende wijze gelijkgesteld met de
zinvolheid van het ‘reien zingen’ (wie doet dat nog?) of het vertellen van een mop.
En zo de metafysica al niet de risée van de academie bleef, zo werd ze toch in ieder
geval verwezen naar een uiterst obscuur hoekje, dat in de universiteit eigenlijk niet
thuis hoorde. De schaamte van de professionele metafysici kreeg dan ook snel de
overhand. Waar zij zich nog met metafysica bezighielden, werd dat rap in
wetenschapstheoretische, transcendentale richting opgevat. ‘Metafysica en kentheorie’
was de veelzeggende verbinding waaronder het betreffende departement in talrijke
Centrale Interfaculteiten voortaan te boek zou staan.
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En zo bleef er in de universiteiten een ‘versmalde’, enigszins benepen, maar zéér
verantwoorde filosofie over. Aan ‘systeembouw’, ‘wereldinterpretatie’ kwam men
in ieder geval niet of nauwelijks meer toe. Althans binnen de universiteiten, want de
behoefte de wereld te begrijpen in één alomvattende gedachte (een ‘stelsel’, zo men
wil) bleek sterker dan de academische anathema's, en waar de professionals het lieten
afweten, daar namen de amateurs het over. In Frankrijk, waar de filosofische wildgroei
altijd al een vruchtbare voedingsbodem had gevonden, werd er zelfs een speciale
term voor geijkt: philosophes bricoleurs, filosofische knutselaars, werden deze
zondagswijsgeren genoemd. Een term die ongetwijfeld onaardiger klinkt dan bedoeld
is, want het gaat daarbij gewoonlijk om zeer erudiete heren, die heel goed weten wat
er in de filosofie te koop is, maar daar vaak een heel eigen, hoogst onorthodoxe draai
aan geven1. Zeer originele en eigenzinnige, soms bizarre, maar vooral ook heel
interessante ‘wereldsystemen’ zijn de illegitieme vruchten van deze, ‘in zonden
bedreven’ filosofie.

Een compositie van de wereld
Harry Mulisch is zo'n erudiet, en tegelijk eigenzinnig heer, en het hoeft dan ook geen
verwondering te wekken dat ook hij zich heeft bekend als de geestelijke vader van
een dergelijke ‘ongewenste’ filosofie. Of bekend? Geproclameerd is een beter woord:
‘Dit is een boek met een mateloze pretentie’, roept hij uit in het voorwoord van het
kloeke werk De compositie van de wereld, bijna 500 pagina's dik, en dat is nog pas
het eerste deel2. ‘Het is niet verstandig een boek als dit te schrijven, maar de
verstandigheid moet men aan de dommen overlaten. Ik zou het mijzelf nooit vergeven
hebben als ik mij had laten intimideren door de professie en het niet had geschreven’,
voegt hij er nog met enige dramatiek aan toe. Opnieuw de tegenstelling tussen de
academische en de ‘vrije’ filosofie, die kennelijk het karakter van een kloof begint
aan te nemen.
Mulisch zelf laat overigens geen middel onbenut om de lezer er toch maar vooral
van te overtuigen dat het hier wel degelijk om echte filosofie gaat. ‘Ik heb het zo
zakelijk mogelijk geschreven, met schema's en voetnoten en al: een zwierig “essay”,
vol spot, meesmuilende gewiekstheid en verrassende vergelijkingen zal men hier
niet aantreffen.... Had ik het meeslepend

1
2

Zie b.v. Manuel de Diéguez, La caverne, Gallimard, Paris, 1974.
Harry Mulisch, De compositie van de wereld, Deel I, De Bezige Bij, Amsterdam, 1980.
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geschreven, wat eventueel ook had gekund, dan zou dat als een boemerang naar het
boek zijn teruggekeerd: met dodelijke zekerheid was het dan afgeschoven naar de
schone letteren, waar het niet thuishoort, ten einde het onschadelijk te maken op het
terrein waar het thuishoort’ (pp. 17-18). Kennelijk ligt hier een tweede tegenstelling,
een nieuw breukvlak, waar we later nog op terug moeten komen.
Maar intussen ligt Mulisch' systeem er, en daar moeten we toch eerst wat verder
op ingaan. Zoals bij vrijwel alle verklarende wereldsystemen gaat ook dit uit van
een grondformule of grondfenomeen, waarop heel de werkelijkheid wordt herleid.
Het vinden van een dergelijke grondformule (wat binnen de betreffende filosofie
altijd de grondformule is) is bepalend voor de aard van het systeem; het is de eerste
stap, die echter, en dat is de moeilijkheid, precies d́áarom binnen het systeem nooit
te rechtvaardigen is. Voor de betreffende filosoof neemt een dergelijk inzicht vaak
de vorm aan van een soort seculiere ‘openbaring’, een plotseling ‘oplichten’ van een
(‘de’) grondstructuur, waarna alles keurig op zijn plaats valt.
De eerste stap heeft dan ook altijd iets mystieks. Zo ook bij Mulisch: ‘Ik kon niet
pianospelen, toch zat ik aan een piano, ik verveelde mij dus ongetwijfeld grenzeloos.
Het was in Haarlem, in de eerste helft van 1949; ik was eenentwintig, bijna
tweeëntwintig. Ik sloeg een toon aan, en vervolgens zijn octaaftoon. Ik hoorde de
primaire harmonie - maar het was of die een boodschap voor mij in petto had; ik
hoorde nog iets anders, iets er achter, er doorheen.... en werkelijk voltrok zich toen
iets in mij, dat ik later bij mystici beschreven vond als de “nadering van het licht”....
En opeens overspoelde het mij, in een ogenblikkelijke euforie schreeuwde ik het uit:
“Het is hetzelfde en niet hetzelfde!”’ (pp. 189-190).
Op die wonderlijke, en kennelijk overweldigende ervaring van identiteit en
niet-identiteit van de octaaf-interval berust heel Mulisch' filosofie. Maar hoe
overweldigend die ervaring voor hem ook was, systematisch gezien blijft er sprake
van een contingentie en, althans in de ogen van de lezer, van een zekere willekeur,
zoals dat bijvoorbeeld ook bij de beroemde ‘drieslag’ van Hegel het geval is. Een
noodzakelijke willekeur, maar, zoals verderop nog zal blijken, met verregaande
consequenties.
Is die grondslag evenwel gelegd, dan kan het systeem met alle strengheid en
innerlijke coherentie worden opgebouwd. Vanuit deze ‘octaafervaring’ werkt Mulisch
allereerst het grondschema nog wat verder uit, op grond van de verschillende ‘fasen’
die hij in het toon-veld (het ‘glissando’) van grondtoon tot octaaftoon onderscheidt.
De fenomenologie van het octaaf, terminologisch tot grondschema gegeneraliseerd,
ziet er dan zó uit (p. 122):
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wat tenslotte door Mulisch op de abstracte formulering van de eigenlijke
‘wereldformule of canon’ wordt gebracht (p. 124):

Is deze formule eenmaal opgesteld, dan betekent filosoferen in de zin van Mulisch,
zoals Piet Meeuse terecht heeft opgemerkt, eigenlijk niet anders dan het ‘componeren
van octaviteiten’3. De mens zelf, het individu, vertoont aldus zowel systematisch als
historisch een octavische opbouw. Hetzelfde geldt voor de geschiedenis van de
mensheid, én voor de ‘geschiedenis’, de historische opbouw van de wereld in het
algemeen. Alles valt binnen Mulisch' wereldschema, van DNA-structuur tot kosmische
oerknal, van psychische opbouw van de mens tot de historie van de religies en de
wording van de foetus. Het minste wat men daarvan kan zeggen is wel dat Mulisch'
onderneming getuigt van een verregaande mate van inventiviteit en originaliteit.
Misschien is niet elk van de opgestelde octaviteiten op alle details even overtuigend,
maar minstens is deze schematisering van heel de werkelijkheid toch een intellectuele
prestatie van formaat.
Maar na lezing van het boek dringt zich toch onwillekeurig de nuchtere vraag op,
of het nu allemaal wel klopt wat Mulisch zegt; of de wereld inderdaad wel volgens
een octaviteit is opgebouwd en we haar in het vervolg ook daadwerkelijk en uitsluitend
volgens dit schema dienen te bezien en te interpreteren. Of dat we heel dit ontwerp
eerder moeten beschouwen als ‘fantasie’ of hooguit een vorm van hoogst subjectieve
poëzie in proza’, zoals Isaiah Berlin ooit het, qua pretenties wel enigszins
vergelijkbare, systeem van Hegels geschiedfilosofie karakteriseerde4. Het antwoord
van Mulisch zal duidelijk zijn. Zijn stelligheid over de dwingendheid van zijn systeem
bleek al duidelijk uit het voorwoord, en ‘poëzie in proza’ was wel

3
4

In zijn uitstekende artikel Een systematische vergroting van het raadsel. Over Mulisch' ‘De
Compositie van de Wereld’, in De Revisor, 8(1981)3, pp. 24-33.
Isaiah Berlin, Russische Denkers, Arbeiderspers, Amsterdam, 1981, p. 201.
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het laatste wat het boek wilde zijn. Er blijft voor Mulisch dan ook maar één keuze
open: ofwel zijn filosofie op interne argumenten te ontkrachten, ofwel de octaviteit
te aanvaarden als leidend inzicht voor al het toekomstig denken, met uiteraard
catastrofale consequenties voor vrijwel elke filosofie tot nu toe.
In zijn voorwoord zegt Mulisch weliswaar dat zijn systeem niet als ‘waar of
onwaar’ kan worden beschouwd, omdat het aan het begrip waarheid en onwaarheid
vooraf zou gaan. Maar toch moet er op enig moment wel sprake zijn van een vorm
van correspondentie tussen systeem (schema) en werkelijkheid. Hoe die
correspondentie er dan uitziet, vermeldt Mulisch echter niet. In de rest van zijn boek
lijkt hij er echter vrij probleemloos van uit te gaan dat zijn systeem inderdaad een
(gecondenseerde) afspiegeling is van de werkelijkheid. Zodat onze aanvankelijke,
argeloze vraag naar de waarheid, of nóem het ‘juistheid’ of ‘betrouwbaarheid’ van
zijn systeem, toch overeind blijft staan. En daarmee bevinden we ons tegelijk in het
hart van het probleem. Want kunnen wij nog wel op dezelfde manier praten over
metafysische systemen en hun ‘betrouwbaarheid’, als b.v. Thomas van Aquino, Hegel
of Schopenhauer? Is er daarvoor sindsdien niet teveel aan het wankelen geraakt?

Deconstructie en een hippodroom
Om uit deze impasse te geraken, eerst maar eens een citaat. ‘Een eerste, stellig zeer
hoge trap van ontwikkeling is bereikt, wanneer de mens over bijgelovige en religieuze
begrippen en angsten heen is en bijvoorbeeld niet meer aan de lieve engeltjes of de
erfzonde gelooft, en ook heeft afgeleerd over zieleheil te praten: is hij in dit stadium
van bevrijding, dan moet hij met een maximale inspanning van zijn bezonnenheid
ook de metafysica nog overwinnen..... Met betrekking tot de filosofische metafysica
zie ik nu steeds meer mensen die het negatieve doel (dat iedere positieve metafysica
een dwaling is) bereikt hebben, maar nog weinigen die een paar sporten terugklimmen;
je moet namelijk wel over de laatste sport van de ladder heen kijken, maar er niet op
willen gaan staan. Zeer verlichte mensen brengen het niet verder dan dat zij zich van
de metafysica bevrijden en met superioriteit op haar terugzien: terwijl het toch ook
hier, net als in een hippodroom, nodig is aan het einde van de baan terug te buigen’.
Nietzsche in zijn Menselijk, al te menselijk5. En het lijkt erop dat de

5

Friedrich Nietzsche, Menselijk, al te menselijk. Een boek voor vrije geesten, Arbeiderspers,
Amsterdam, 1980, pp. 31-32. Deze verwijzing ontleend aan Maarten van Nierops inleiding
op A. Schopenhauer, De wereld een hel, Boom, Meppel/Amsterdam, 1981.
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academische filosofen, zoals we die in het begin hebben gekenschetst, de eerste helft
van dit programma keurig hebben uitgevoerd: de metafysica is uitgedreven. Maar
ook de aanklacht die Nietzsche hier uit is tegen hen gericht; zij zijn de ‘zeer verlichte
mensen’ die met superioriteit op de metafysica neerzien, zonder haar vervolgens
weer op te nemen. Ook Mulisch doet dat overigens niet. Het lijkt eerder dat hij zelfs
aan het eerste stadium nog niet is toegekomen; dat iedere positieve metafysica, en
dus ook de zijne, noodzakelijkerwijs een dwaling is, lijkt nog niet tot hem te zijn
doorgedrongen.
Maar wat kan de opdracht, de metafysica te overwinnen én haar daarna opnieuw
op te nemen, dan wel betekenen? Wanneer elke metafysica vals is, wat valt er van
haar dan nog te leren? Men kan dat als volgt formuleren: de schok die de metafysica
toebrengt is altijd in eerste instantie negatief. De metafysica duidt de wereld anders
dan zij zich voor de naïeve blik geeft: de dingen zijn niet zoals ze lijken. De
verbanden, de gronden zijn van een andere aard dan wij wel dachten; de wereld wordt
gereduceerd tot een systeem dat wezenlijk anders is dan de oppervlakte der dingen
doet vermoeden.
Die schok, die negativiteit, komt tot stand door het poneren van een ‘systeem’,
dat op zichzelf positief is: uiteindelijk zijn de dingen niet zó (zoals wij dachten),
maar zó (zoals het systeem zegt). Het problematische is wel dat alle metafysische
systemen een ander (‘eigenlijk’) zo-zijn poneren; vanaf de presocratici tot aan Mulisch
zijn er aanhoudend steeds weer andere ‘ware werelden’ uitgekreten. Het is die
positiviteit van het systeem, de pretentie de waarheid van de wereld te verwoorden,
die, zo zegt Nietzsche, overwonnen moet worden: elke metafysica is vals. Maar wat
blijft en van waarde is, is het negatieve moment: de primaire schok dat de dingen
niet zo zijn als ze zijn, dat de wereld niet zo is als ze lijkt.
Een eenvoudige proclamatie van dat ten diepste anders-zijn volstaat echter niet.
Dat zou niets méér zijn dan een nogal vulgair scepticisme of nihilisme, waarover
verder niets te zeggen is. De veelvuldige affirmatie van een anders-zijn van de wereld
in een positief systeem, dat dan echter direct in botsing komt met alle andere positieve
systemen, is daarentegen veel krachtiger. In die botsing opent zich pas goed het
afgrondelijke anderszijn van de wereld, dat met een simpel scepticisme al te
oppervlakkig afgedaan zou zijn.
Dat is de betekenis van het metafysisch systeem, dat dan ook altijd vraagt om een
pluraliteit. Het is een negatieve betekenis (een betekenis die door haarzelf niet wordt
uitgedragen en a.h.w. onwillekeurig of ‘buiten haar om’ tot stand komt), en om
negatief te blijven vereist het systeem andere
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systemen naast zich, opdat de affirmatie van het anders-zijn van de wereld niet dicht
slaat in een (op andere wijze) zo-zijn: een systeem dat absoluut is verklaard en al het
andere uitsluit. Wat overblijft is een spel van systemen, waarin elke waarheid steeds
weer wordt ontkend en elke affirmatie door een tegengestelde affirmatie te niet wordt
gedaan. Door dit uitspelen van het ene systeem tegen het andere blijft de filosofische
ruimte open, want elke absoluutheidsaanspraak vindt onmiddellijk haar tegenstelling
tegenover zich. Een openheid die alleen gewaarborgd kan blijven wanneer men zich
binnen het veld van de metafysica blijft bewegen (‘aan het einde van de baan
terugbuigt’, zegt Nietzsche) en daar willens en wetens verwarring sticht en
lichtzinnigheid zaait. Het is datgene wat Jacques Derrida bedoelt wanneer hij spreekt
van een déconstruction van de metafysica: geen déstruction of négation van buiten
af, maar een bewuste ontregeling van de metafysica, toegebracht vanuit het hart van
de metafysica zelf.

Voor een frivole wijsbegeerte
Het zal, binnen dit perspectief, duidelijk zijn dat de vraag naar de waarheid of juistheid
van een metafysisch stelsel dan nauwelijks meer ter zake doet. Strikt genomen, aldus
nog steeds Nietzsche, is elke positieve metafysica een dwaling. Nietzsche herleidt
dat tot de zinloosheid van het klassieke waarheidsbegrip zelf, dat gevangen ligt in
grammaticale en perspectivische illusies6, maar we kunnen hier ook op een wat
minder diepgravend niveau, wijzen op het noodzakelijk willekeurig karakter van
elke eerste stap in de metafysische systeembouw. Diade, triade of octaviteit: men
kan argumenten en mystieke inzichten aanvoeren om het grondschema aanvaardbaar
te maken, maar systematisch gezien blijft er toch altijd sprake van een arbitraire
keuze. Een noodzakelijkerwijs op wankele fundamenten opgebouwd systeem kan
dus ook nooit dwingend zijn. Daaruit gegevens te willen afleiden, die al niet uit
andere bron bekend zijn, zoals in de wetenschap gebeurt, is in de metafysica dus
onmogelijk. Het systeem kan de wereld ordenen, het kan een interpretatie bieden,
maar daarop, zoals in Mulisch' geval, in alle ernst voorspellingen te willen baseren
over het toekomstig verloop van de geschiedenis is niets minder dan ridicuul.
Metafysische systemen verklaren de wereld dus nooit; ze interpreteren de wereld
en wijzen tegelijkertijd, in hun onderlinge botsing, op het noodza-

6

Zie hiervoor, en voor de hele voorafgaande passage, mijn artikel De waarheid is een vals
begrip. Nietzsche volgens anderen en zichzelf, in Streven, februari 1982, pp. 395-405.
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kelijk échec van elke verklaring, op de onoverkomelijke onoplosbaarheid van het
wereldraadsel. Het systeem heeft nooit het laatste woord, ook al heeft elk systeem
wél die pretentie. Maar die pretentie wordt blijvend en principieel ondermijnd vanuit
de beide eindtermen van het systeem zelf: de willekeur van het uitgangsprincipe én
de onbesliste concurrentie met de andere systemen. En hoe ernstig het systeem
zichzelf ook neemt, wat overblijft is uiteindelijk niets anders dan het spel van stelsels,
dat niets dwingend voorschrijft en alleen de negativiteit nog onontkoombaar maakt.
‘Wereldsystemen’ kan men dan ook maar het beste zien als speelballen, die worden
opgeworpen, de een na de ander, of tegelijk; die men laat botsen of fraaie patronen
laat beschrijven, kortom die speels worden mishandeld. Dat is het spel van de
deconstructie van de metafysica, waar Derrida het over had, maar men zou het ook,
met Nietzsche, een vrolijke wetenschap kunnen noemen. Wereldsystemen zijn als
zeepbellen: vanuit een grondschema of een of enkele basisconcepten wordt het stelsel
opgebouwd (worden, in Mulisch' geval, ‘octaviteiten gecomponeerd’) dat vervolgens
de ruimte in zweeft mét en naast alle andere stelsels.
Soms spat er wel eens een uit elkaar, maar meestal blijven ze trillend in de lucht
hangen, botsen onderling, weerspiegelen elkaar en glanzen, fraai of minder fraai.
Het zijn gesloten bollen die volmaakt lijken en alles in zich lijken te sluiten, maar
niets is minder waar dan dat. De ‘waarheid’ is slechts het geheel van hun steeds
wisselend patroon, dat nooit tot een éénheid te brengen is. Men kan ook zeggen: de
‘waarheid’, een definitief antwoord, is er niet; er is slechts het open veld, het speelveld,
van een versplinterde metafysica.
Al die wereldstelsels krijgen daar wel een heel ander karakter door. Niet meer
laatste woord, niet meer uitdrukking van de ware structuur van de wereld, maar
speelse pogingen de wereld op de meest uiteenlopende manieren in begrippen te
vatten. Wereldsystemen worden letterlijk ‘essayistisch’: men kan het zó of zó
proberen, men kan van dit of dát grondconcept uitgaan, en al naar gelang het geluk
van de keuze en de intelligentie van de systeembouwer komt men daar ver of minder
ver mee. Daarmee nadert de ‘wereldsystematiek’ tot de literatuur, dus toch weer tot
het ‘hoogst subjectieve poëzie in proza’ waar Berlin het over had. Het is geen
literatuur, in de klassieke zin van het woord, want haar ‘regels’ van innerlijke logica
en coherentie blijven veeleer aan de wetenschap ontleend, maar haar grondslag
schuift dicht in literaire richting. Uit die gespletenheid tussen (arbitrair) beginpunt
en (wetenschappelijk gesloten) opbouw en logica valt ook te verklaren waarom elk
systeem voor zichzelf altijd een absolute pretentie heeft, terwijl het geheel der
systemen elke absolute pre-
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tentie juist ontkent. Men kan zeggen: metafysische systeembouw is een literair spel
met de rationaliteit, met aan de wetenschap ontleende middelen.
Dit alles ongetwijfeld tot woede van Mulisch. Maar het is niet alleen zijn systeem
dat zo tot ‘semi-literatuur’ wordt gekenschetst, maar heel deze vorm van filosoferen;
niet alleen de wereld als octaviteit, maar ook als triade of ‘wil en voorstelling’, komt
zo in dit merkwaardige tussengebied terecht, halverwege tussen de literatuur en de
overige vormen van filosofie. Want niet elke filosofie bijvoorbeeld, één van de
weinige takken van wijsbegeerte die soms werkelijk nog wel eens tot resultaten leidt
(door het oplossen van schijnraadsels of het ontmaskeren van begoochelingen door
de taal) blijft op de plaats en in de status waarin ze was. Het is overigens opvallend
dat Mulisch juist voor deze vorm van filosoferen harde woorden over heeft; ze zou
in zijn ogen het metafysisch probleem zoekmaken, bijvoorbeeld waar ze een rationele
oplossing geeft voor de beroemde paradoxen uit de klassieke filosofie. Nu is het
zoekmaken van het metafysisch probleem natuurlijk een slechte zaak, maar alles
wijst erop dat dat heel ergens anders gevonden wordt dan waar Mulisch het zoekt.
De compositie van de wereld is niet uitgekomen boven de wat naïeve wil de wereld
in één begrip te vangen. Het is als zodanig niet beter of slechter dan andere systemen;
hoe coherent het systeem vervolgens is, is dan nog slechts van secundair belang. Het
boek is gefixeerd door de wil te doen, en beter te doen, wat talloze metafysici de
geschiedenis door al gedaan hebben, in de mening dat dàt de laatste (of ‘eerste’, of
‘echte’) filosofie zou zijn. Terwijl de metafysica zich inmiddels op een ander plan
heeft begeven, boven de systemen uit, lichter, en misschien ook lichtzinniger.
Zij, de metafysica, wordt daardoor voor de academie misschien nog minder
aanvaardbaar dan voorheen. Het is tekenend dat de nieuwe metafysische golf, die
zich heden ten dage schijnt af te tekenen, weer onvervroren teruggaat naar de ernstige
diepzinnigheid van vroeger eeuwen. En dat niet om, zoals Nietzsche wilde, ‘aan het
einde van de baan terug te buigen’, maar om eenvoudigweg terug te kruipen in een
metafysica, met de overwinning waarvan men zelfs geen begin meer wil maken.
Inderdaad lijkt de metafysica langzamerhand de academie weer te heroveren, maar
is dat, na de ‘positivistische’ periode die we in het begin van het artikel hebben
geschetst, in déze zwaarmoedige vorm nu werkelijk reden tot vreugde? Men ziet de
toekomstige Schellings, Hegels en Schopenhauers elkaar al weer in de haren vliegen,
met somber peinzende blik, gericht op de diepte, en overtuigd van een eigen
onwankelbaarheid die uiteindelijk nergens op stoelt. Hád Mulisch zijn boek dan toch
maar liever wat zwieriger geschre-
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ven, ‘vol spot en meesmuilende gewiekstheid’. Dan was hij misschien nog enigszins
ontkomen aan deze troosteloze zwaarmoedigheid. Maar nee, de metafysica moet in
alle ernst worden bedreven. Het knutselen verdraagt de lichtzinnigheid slecht. De
filosofie blijft een serieuze zaak.
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Forum
Theater-in-blik
De dramatekst, het werkstuk van een dramatisch auteur, heeft, zoals bekend, aardig
wat scenarii opgeleverd bij het verwerkingsproces van drama tot film. Op een
internationaal gesprek (Ivry-sur-Seine, nov.-dec. 1977) waarvan de neerslag nu
verschenen is1, ging het niet vooral om de omzetting of adaptatie van een
dramatisch-literaire tekst tot filmisch of elektronisch zelfstandig kunstwerk, maar,
vanuit de doelstelling van de werkgroep Théâtre et moyens audiovisuels (binnen het
Centre National de la Recherche Scientifique), om de relatie tussen theateropvoering
en verfilming. De inspirator van de werkgroep, Denis Bablet, maakte van bij de
aanvang duidelijk dat binnen de theaterwetenschappelijke analyse het bewustzijn is
gegroeid dat de traditionele beelden die van het theater bewaard blijven (van schets
tot foto) te weinig gelegenheid bieden om de scenische exactheid te benaderen;
vandaar de verwachting dat het beeld-inbeweging het theater weet op te vangen als
handeling-in-ontstaan, als gebeurend gebaar en geluid.
Theaterlieden, tv-makers, filmers namen aan het gesprek deel. Uiteraard allen
vanuit hun eigen, vooraf verworven optiek. Weliswaar treden er gehaaide nee-zeggers
op zoals Otomar Krejca, die het mentale proces van de theatervoorstelling onvatbaar
acht voor wat voor overbrenging in een ander medium ook; maar daar staan dan weer
andere theatermakers als een Peter Brook tegenover die, weliswaar vanuit de
overtuiging van het theatrale overwicht vertrekkend, in elk geval bereid zijn de
specificiteit van het filmen op de voorgrond te plaatsen en dus ook de eigen eisen
van het medium film te respecteren. Dan wordt theater niet simpelweg ingeblikt, dan
wordt het een aanleiding en een uitdaging om wat de essentie van het theatergebeuren
inhoudt, om te zetten in wat evenzeer de essentie van het filmgebeuren wil worden.
Met de telkens terugkerende vaststelling van de niet te ontlopen dubbele illusie: de
inwerking van de theatrale waarde behouden en er filmmediaal toch voldoende
afstand van bewaren. Wel ziet Brook, meer dan de overige gespreksdeelnemers en
waarschijnlijk door zijn respect voor en omgang met het Engelstalige idioom van
Shakespeare, in dat het evocatieve ritme van de dramataal grondig verschilt van het
natuurlijke beeldritme dat hij als het principe van film beschouwt.
Veel en lang werd er gepraat over technische voorwaarden. Moet er continu worden
opgenomen, is opdeling in sequenties wenselijk? Overeenstemming over
geprojecteerde resultaten bleek nauwelijks haalbaar. Terwijl toch maar heel even de
fundamentele problemen werden aangeraakt: hoe breng je de scenische voorwaarden
in een filmka-

1

Filmer le théâtre. Ed. Cahiers théâtre Louvain, 46, 1981, 245 pp., BF. 280.
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der onder? Hoe verhouden zich acteurscompositie op de scène en filmbeeld? Wat
maakt het principiële perceptieonderscheid uit tussen de theater-beweging en de
camerabeweging? Welk evenwicht valt er te zoeken tussen het geluid op het theater
en het geluid in de film? Hoe vang je de hebbelijkheid van de film op, zelfs personages
te produceren als objecten?
De meeste woordvoerders kiezen uiteindelijk voor de opvatting: een verfilming
kan hooguit een variant op de opvoering zijn. Zij geven nagenoeg unaniem de ambitie
op, het theater te fixeren; ze kiezen voor een zelfstandige artistieke verwerking,
waarbij de verwijzing naar het theater als bron en herkomst hooguit nog gehandhaafd
wordt in de culturele context of in de generiek.
In de tv-hoek bloeien dan weer heel andere ambities. De tv-makers hebben
principieel dezelfde bezwaren als de filmers en zien ook geen heil in de nuchtere,
neutrale transpositie van de plankenrealiteit naar de filmische materie. Maar zij
trekken er avontuurlijk op uit om over het verschijnsel te rapporteren in een zin die
niet langer de rechtstreekse reportage blijft, maar analytischinterpretatief wil worden.
Thematisering van het theateroeuvre staat dan voor een interdisciplinaire
cameramethode, waarin de subjectieve uitdrukking van receptie-impressies overheerst:
het gaat niet om een registratie, maar om een visie op de aard en het gehalte van een
theateropvoering en op de middelen waardoor deze tot stand zijn gebracht. De
mogelijkheid van film tot reproduktie van theatrale realiteit is blijkbaar afgezworen;
de camera observeert altijd in een proces van kritische optekening. De dames en
heren schikken zich braaf in het geloof dat er altijd verlies van substantie optreedt;
de fysische relatie van de mens-acteur-personage tot de ruimte kan wel bevroren
worden, maar niet de mentale integratie, tenzij, en daar loopt het colloquium op uit,
de film zijn onvervangbaar-eigen mentaliserende concept als opdracht aanvaardt en
stelt.
Verschillende probleemaspecten zijn, niet helemaal onbewust, op deze samenkomst
door elkaar gehaspeld. Bablet, als theaterdocumentator met het oog op de
analyseerbaarheid van de voorstelling, ging het vanzelfsprekend om de
documentalisering van theater; zijn probleem bestaat erin de presentatie van een
theateropvoering (wat op de scène gedemonstreerd wordt, niet de voorstelling als
combinatie van intentieperiode en -concepten, uitspeeltijd en receptieproces van het
publiek), heel precies in het tijdsmoment van deze avond door dit gezelschap
gedateerd, representeerbaar te maken voor groepen niet-aanwezigen bij het
opgetekende tekenproces, bij middel van een mediaal conserveringsprocédé. De
meeste overige deelnemers echter, overigens volkomen terecht vanuit hun standpunt,
hebben enkel aandacht voor juist die medialisering d.w.z. het creëren in eigen
artistieke vormgeving en zintoekenning van een video- of filmtekst waarin het
bewaarproces niet als hulpmiddel maar als bestaansevidentie wordt gebruikt. Voor
de theaterwetenschappelijke behoefte loste deze samenspraak niets op. Het probleem
van het theater in gedocumenteerde vorm blijft open.
C. Tindemans

Een Zuidnederlands Woordenboek
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Walter de Clerck, samensteller en bewerker van het Zuidnederlands Woordenboek1,
is een Vlaming die in 1944 in

1

Walter de Clerck, Nijhoffs Zuidnederlands Woordenboek, Martinus Nijhoff,
's-Gravenhage/Antwerpen, 1981, 854 pp., BF. 1.500.
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Antwerpen geboren werd, in Leuven Germaanse filologie studeerde en thans docent
historische grammatica en algemene taalkunde is te Rotterdam. Een ruime
lexicografische ervaring verwierf hij als medewerker aan het Woordenboek der
Nederlandsche taal te Leiden, waarvan hij sinds 1978 hoofdredacteur is.
Het Zuidnederlands Woordenboek wil een systematische beschrijving zijn vanuit
een taalkundig descriptief synchroon standpunt van de in Vlaanderen voorkomende
afwijkingen van het Algemeen Nederlands in de gesproken en de geschreven
woordenschat. In zijn inleiding verklaart de samensteller dat de keuze van de titel
van het woordenboek helemaal geen standpunt impliceert in de normatieve discussie
die in Vlaanderen nog wel eens gevoerd wordt tussen de voorstanders van een
beschaafde omgangstaal waarvoor die in het Noorden zonder meer als norm geldt
en de voorstanders van een algemeen Zuidnederlands waarin regionale varianten
voorkomen, die in het Noorden niet gebruikelijk of zelfs niet gekend zijn: ‘(...) de
lexicograaf is geen scheidsrechter die bepaalt wat al of niet tot het Zuidnederlands
of tot de standaardtaal behoort. Dat beslist de taalgemeenschap zelf; (...). Zij stelt
zelf de “norm” vast, d.i. wat algemeen gebruikelijk is, en wat storend is voor de
communicatie’ (p. XII).
De samensteller heeft het ook geen woordenboek van ‘belgicismen’ willen noemen,
omdat hij die term enger opvat dan taalzuiveraars gewoonlijk doen. Die beschouwen
als belgicismen o.m. Franse woorden, gallicismen, purismen, archaïsmen,
administratieve termen die alleen in België voorkomen en in Nederland nooit of niet
meer gebruikt zijn. De Clerck daarentegen beschouwt in het Zuidnederlands
Woordenboek als ‘belgicismen’ die woorden, verbindingen enz., die betrekking
hebben op functies, instellingen, toestanden en gebruiken die eigen zijn aan de
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Belgische constellatie. Voorbeelden daarvan zijn: agglomeratieraad, cultuurraad,
determinatiegraad, taalpariteit, vrederechter, enz. (Vergelijkbaar daarmee zijn
specifiek Nederlandse termen als bijstandswet, bodempensioen, huurharmonisatie,
mavo, spijtoptant,...)
Het Zuidnederlands Woordenboek is geen dialectwoordenboek. Het criterium dat
de auteur gebruikt om te beslissen of een woord of uitdrukking tot de Zuidnederlandse
woordenschat behoort is dat het in twee of meer provincies in de Vlaamse regio
aangetroffen wordt. In het woordenboek zijn verder ook niet opgenomen: specifieke
vaktaalwoorden, dialectische uitdrukkingen en woorden die t.o.v. de standaardtaal
uitsluitend verschillen in genus, spelling en/of uitspraak. Uit ongeveer 200 bronnen
(kranten, tijdschriften, weekbladen, reclamefolders, 106 literaire werken) werden in
eerste instantie door tientallen Nederlanders 80.000 bewijsplaatsen geëxcerpeerd.
Daaruit heeft de samensteller dan de 4.870 lemmata overgehouden die het
Zuidnederlands Woordenboek rijk is. Hoewel hij in de inleiding tot driemaal toe
herhaalt dat het om een taalkundig louter descriptief en synchroon (= beperkt tot de
twintigste eeuw) woordenboek gaat, blijkt uit de manier waarop het tot stand gekomen
is dat de auteur een taalpolitieke beslissing genomen heeft. Wat een Nederlandse
lezer bij de lectuur van uit het Zuiden afkomstige bronnen als afwijkend van zijn
taalgebruik ervaart, wordt Zuidnederlands genoemd als het geen dialectisme is, maar
een verschijnsel dat vermoedelijk op de hele Vlaamse regio betrekking heeft.
Nederland bezit immers een standaardtaal, België nog altijd niet. Daarom bepalen
Nederlanders wat in het Zuidnederlands Woordenboek terecht moet en wat niet. Een
woord als subiet, dat ik als Vlaming niet meer tot de standaardtaal reken omdat ik
het als een archaïsme aanzie, tref ik in het Zuidnederlands Woordenboek niet aan.
Terecht, want Wolkers gebruikt het in zijn laatste roman tweemaal2.
Anderzijds ben ik in dezelfde Wolkers ook malheur tegengekomen (p. 108), dat
dan weer wel in het Zuidnederlands Woordenboek opgenomen is met de opmerking:
in de standaardtaal uitsluitend in bijzondere stijl; in Vlaams-België vrij gebruikelijk
in de gemeenzame omgangstaal. Is er dan toch een soort osmose mogelijk tussen het
taalgebruik in Nederland en Vlaanderen, waartoe dit woordenboek zou kunnen
bijdragen, zoals Walter de Clerck het heel voorzichtig in zijn voorwoord formuleert?
De eerste roman van een Vlaams auteur die ik las na de oproep van De Clerck in
de slotalinea van zijn voorwoord ‘om ten behoeve van een volgende druk hem nu al
te wijzen op fouten, ontbrekende woorden, ten onrechte als Zuidnederlands opgevatte
woorden of uitdrukkingen enz.’, was toevallig De Kornsteins van Carlos Callaert.
Behalve een dertigtal Zuidnederlandse woorden en uitdrukkingen die het woordenboek
al vermeldt vond ik nog: de groene en gele vitraux van de antieke kast (p. 31); in de
apothekerij (p. 67); een calmant vragen (p. 102); een oude man in zwarte redingote
(p. 132). Persoonlijk heb ik geen moeite met het begrijpen van deze woorden en als
een auteur meent te moeten afwijken van de standaardtaal is dat tenslotte zijn
beslissing en verantwoordelijkheid. Het ligt trouwens niet aan het gebruik van

2

Jan Wolkers, Brandende liefde, p. 61: ‘Dan moet die schoolfrik maar uit elkaar spatten van
woede om zoveel ondankbaarheid en me er subiet uittrappen’; p. 137: ‘Je weet, ik kan
spijkerhard zijn, vooral als het om m'n werk gaat, dan ga ik subiet over lijken...’
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Zuidnederlandse woorden en wendingen dat Vlaamse auteurs boven de Moerdijk
weinig gelezen en gerecenseerd worden, maar veeleer aan de erg middelmatige
kwaliteit van hun boeken in het algemeen. Men kan er de bijdragen van J. Bernlef
‘Vlaams isolement’ en C. Peeters ‘Literaire Hollanditis’ in De Vlaamse Gids 81/6
op nalezen. Al onthoudt men zich van elk normatief oordeel, toch kan het lezen van
een tekst met de bedoeling er de afwijkingen van de standaardtaal in te ontdekken
een stigmatiserend karakter hebben. Ik ben het volledig met Guido Geerts eens, die
in zijn kritische bespreking van De nieuwe streeflijst woordenschat voor 6-jarigen
gebaseerd op onderzoek in Nederland en België schrijft: ‘standaardtaalsprekers
hebben geen behoefte aan regionale varianten (wat niet uitsluit dat er af en toe
beweging in het lexicon kan zitten); dialectsprekers hebben wel behoefte aan
standaardvarianten. De eerstgenoemden hebben de macht; de laatstgenoemden kunnen
ten hoogste op respect rekenen’3.
Als men dit leest met betrekking tot de gebruikswaarde van een woordenboek als
het Zuidnederlands Woordenboek kan men volgende conclusies formuleren. Wie
nog niet volledig deelt in de taalmacht en zich daarom nog vaak onzeker voelt, kan
door het Zuidnederlands Woordenboek in vele gevallen van zijn twijfels bevrijd
worden. En wie uit respect voor de teksten van taalgebruikers die terecht menen
geregeld of bij uitzondering te moeten putten uit hun van de standaardtaal afwijkend
lexicon, het Zuidnederlands Woordenboek raadpleegt, zal daarin vele antwoorden
vinden op zijn vragen. Dat dit woordenboek een bijdrage zal leveren aan de
wisselwerking tussen het taalgebruik in Nederland en Vlaanderen lijkt me een
complete illusie. Dat het niettemin mee zou leiden tot een beter wederzijds verstaan
van twee bevolkingsgroepen die eenzelfde taal gebruiken, maar door een rijksgrens
- met alle gevolgen van dien - gescheiden zijn, lijkt me een gerechtvaardigde
verzuchting.
Joris Gerits

3

Guido Geerts, Het geleverde bewijs: een mislukte poging tot integratie, in Dietsche Warande
en Belfort, 127 (1982), nr. 1, p. 66.
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Boekbespreking
Sociologie
Emma en Lodewijk Brunt, Het goede leven, Arbeiderspers, Amsterdam,
1981, 248 pp., BF. 545.
‘Zedelijk leven’ heette de rubriek die Emma en Lodewijk Brunt enige tijd voor De
Gids verzorgden. Een titel die in eerste instantie nogal ouderwets en achterhaald
aandoet. Ligt de tijd van de grote zedelijke leefregels en de etiquette-cultuur uit de
school van Amy Groskamp-ten Have niet ver achter ons? Is sinds de jaren zestig niet
iedereen vrij om te doen wat hij wil en zich te gedragen op de wijze die hem zelf
goeddunkt? Emma en Lodewijk Brunt laten zien dat dat maar gezichtsbedrog is. De
geformaliseerde en expliciete voorschriften en verboden zijn verdwenen, zeker, maar
hun plaats is ingenomen door een uitgebreid scala van modes en ‘chiques’, nieuwe
zedelijke elites en opinieleiders die heden ten dage bepalen welke leefwijze ‘in’ is
en derhalve gevolgd moet worden, en welke absoluut dient te worden vermeden
omdat ze niet met de hoogtij vierende inzichten strookt of inmiddels weer nét uit de
gratie is geraakt.
De hoeveelheid ultramoderne trends die door E. en L. Brunt in hun, nu onder de
titel Het goede leven gebundelde, artikelenserie werd verzameld is indrukwekkend.
Ze variëren van feminisme tot macrobiotiek, van seksuele vrijheid (of juist weer een
‘nieuwe kuisheid’) tot stervensbegeleiding, maar hebben allemaal een paar trekken
gemeen. Om te beginnen zijn ze in hun opgeblazen extremiteit en hun overtuiging
van het eigen gelijk allemaal in meer of mindere mate ridicuul, een omstandigheid
waarvan door de schrijvers in hun sarcastisch commentaar dankbaar gebruik wordt
gemaakt. Belangrijker is echter dat ze ook op inhoudelijk niveau een
gemeenschappelijke tendens vertonen: vrijwel zonder uitzondering wordt de westerse
beschaving, en vaak zelfs de beschaving in het algemeen, aangewezen als de wortel
van alle ellende, en wordt derhalve een ‘nieuwe natuurlijkheid’ gepropageerd als de
definitieve oplossing daarvan. Het ongecultiveerde, spontane en het ‘echte’ dat altijd
óf elders óf in het verleden gezocht moet worden, is per definitie het goede. De natuur
is goed, de instincten zijn goed, het ‘lijf’ is goed, alleen het denken is slecht (want
rationalistisch), de beschaving is slecht (want repressief) en de intellectualiteit is wel
het slechtste van alles. Het is opnieuw de ‘nobele wilde’ die ons in dit manicheïsme
van beschaving en natuur ten voorbeeld wordt gesteld - in de geschiedenis van het
denken (of in dit geval liever anti-denken) overigens bepaald geen originele figuur.
Het is deze tendens die een constante blijkt in alle ‘chiques’ en ideologieën die E.
en L. Brunt in hun onderzoekje onder de loep hebben genomen. Op zeer geestige
wijze weten zij in de brij van nauwelijks verteerbaar mode-proza die daartoe diende
te worden doorgeworsteld, steeds weer dezelfde grondlijnen aan te wijzen, hoe
tegenstrijdig of extreem de betreffende -ismes of heilsleren onderling vaak ook mogen
zijn. Wel vervallen zij daarbij soms enigszins in herhaling, wat in een artikelenserie
nauwelijks te vermijden en vaak zelfs wenselijk is, maar in een boek, zeker een zo
vlot lezend boek als dit, toch wat stoort. Ook is de humor niet altijd even subtiel.
Maar desondanks een hoogst instructieve, soms verontrustende, maar bijna steeds
vermakelijke inleiding in de kunst te leven ‘zoals het tegenwoordig eigenlijk hoort’.
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Ger Groot

Maarten Pieterson (red), Het technisch labyrint. Een
maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties, Boom,
Meppel-Amsterdam/Denis, Deurne, 1981, 376 pp., BF. 670.
Hoewel de theoretische bezinning op het begrip techniek al eerder op gang is gekomen
(Heidegger, Mumford), zijn de maatschappij-historische benaderingen daarvan nog
niet al te dik gezaaid. Wel kent men wetenschapsgeschiedenis en historische
benaderingen van de techniek in engere (immanente)
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zin, maar juist de samenhang tussen de samenleving en haar steeds breder technisch
potentieel is een terrein dat zich pas de afgelopen jaren in een grote, en steeds grotere,
belangstelling mag verheugen.
Die belangstelling is echter alleszins verklaarbaar, want weinig factoren hebben
zo'n diepgaande invloed uitgeoefend op de vorming van de moderne samenleving
als precies de techniek en haar talloze toepassingen. Deze macht van de
voortschrijdende techniek, haar transformerende kracht ten aanzien van de
samenleving en de reacties daarop vanuit de samenleving (positief of negatief, kritisch
of ideologisch) vormen het onderwerp van deze maatschappijgeschiedenis van drie
industriële revoluties.
Drie industriële revoluties, want volgens de samenstellers van dit boek vormde
de invoering van mechanische krachtbronnen en de eerste, nog beperkte ontwikkeling
van omvangrijker machinerieën die daardoor mogelijk werd gemaakt - de
omwenteling, kortom, die wij gewoon zijn ‘de industriële revolutie’ te noemen - pas
een eerste fase in het proces van technologisering en mechanisering van de moderne
wereld.
Een tweede omwenteling vond plaats aan het einde van de 19de eeuw, toen de
wetenschap, die tot dan toe tamelijk afzijdig was gebleven, bewust werd ingeschakeld
bij het ontwikkelen van nieuwe produkten en produktievormen. Het accent is dan al
verschoven van Engeland naar Duitsland en Amerika, als voorlopers in de technische
ontwikkeling, en het laatste land zal ook de leidende rol spelen in de derde revolutie:
die van de automatisering, de geleide planning en, als meest verontrustend
verschijnsel, de militarisering van de technische ontwikkeling. Het is vooral deze
laatste fase, de derde industriële revolutie, die in dit, toch al fascinerende boek, de
meeste verrassende inzichten oplevert. Het is uiteraard ook de fase die ons het meest
nabij is en waarvan de karaktertrekken, precies om die reden, voor ons nog niet tot
cliché zijn geworden. Atoombewapening en -energie, computer, transistor,
auto-industrie en rakettechniek, maar ook science-fiction, arbeidsproblematiek en
het vraagstuk van de consumptiesamenleving, worden op uiterst boeiende wijze met
elkaar in verband gebracht, waarbij, zoals trouwens in heel deze studie, de uitstekend
gekozen illustraties een waardevolle aanvulling vormen op de tekst. Een prachtig
boek, kortom, dat voortreffelijk is verzorgd, en kan worden aanbevolen aan iedereen
die zich voor techniek en de moderne geschiedenis interesseert.
Ger Groot

Alain Woodrow, De nieuwe sekten, Nieuwe Stad, Antwerpen, 1981, 221
pp., BF. 395.
Als journalist voor religieuze zaken bij Le Monde heeft Woodrow al vele jaren de
moderne sekten gevolgd. Hij vertrekt van de vraag waar hun succes vandaan komt,
vooral bij jongeren. Maar het boek is in feite ontsproten aan zijn diepe bezorgdheid
voor de jongeren, die blijken zo gemakkelijk gemanipuleerd te worden. Zijn overzicht
van de meest succesrijke sekten en de slechts schematische bespreking van hun leer
is maar een aanloop voor zijn feitenverslag over hun methodes. Hij spitst zich
uiteindelijk toe op Krishna, Kinderen van God en Moon. Zijn bewijsmateriaal voor
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hun immorele praktijken is ten dele vaag, maar toch als geheel overtuigend. Toen
het boek in 1977 in eerste versie verscheen werden hij en de uitgever meermaals
voor de rechtbank gedaagd wegens eerroof. Het verloop van de processen, de
ontwikkeling van de drie sekten tot voorjaar 1981, de vraag naar een verantwoord
beteugelen en naar de schuld van de huidige maatschappijgeest vormen het dertig
pagina's lange naschrift. Tenslotte is er een register van zestien sekten, door de vertaler
aangepast voor Nederland en België. Het boek is meer dan een verrassende reportage,
het is een waarschuwing die we beter ter harte nemen.
G. Boeve

Pedagogie
Lutz-Michael Alisch en Lutz Rössner, Erziehungswissenschaft und
Erziehungspraxis, Wilhelm Fink Verlag, München, 1981, 208 pp., DM.
36.
Dit boek is duidelijk bestemd voor lezers die op een wetenschappelijke wijze over
opvoeding willen nadenken. Een tendens in de opvoedkundige wetenschappen is
zeker het voorspelbaar willen maken van gedragingen en het ordenen van diverse
gegevens zodat zij bijna mathematisch benaderd kunnen
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worden. Dat leidt tot uitspraken als op p. 76 waar gezegd wordt dat een opvoeder de
opvoeding rationeel in handen kan nemen omdat vele impulsen in de mens voorspelen bepaalbaar zijn; opvoeden kan dan even goed en even feilloos gebeuren als het
bouwen van een brug door een ingenieur.
Men kan betreuren dat nergens in het boek iets geschreven staat over het irrationele
in de mens en over de improvisatie waarmee men toch duidelijk in de school en het
gezin geconfronteerd wordt. Toch kunnen we dit degelijk wetenschappelijk werk
aanbevelen aan pedagogen, psychologen en allen die met het onderwijs te maken
hebben, al geldt het bezwaar dat een te rationele visie voorbij gaat aan aspecten in
de opvoeding zoals het onverwachte en het gevoel.
P. Suykerbuyk

Literatuur
Verschaeviana, jaarboek 1981, uitg. Jozef Lootensfonds vzw, Brugge, 196
pp., BF. 300.
Dit tweede jaarboek kreeg als titel Verschaeve en Rodenbach, en bevat hoofdzakelijk
de teksten van de referaten gehouden tijdens het tweede Colloquium van de stichting
op 31 mei 1980 te Roeselare. Na een welkomwoord van voorzitter Dom Eligius
Dekkers (p. 7-9) volgen vier uitvoerige bijdragen waarin beide scherp geprofileerde
persoonlijkheden - Verschaeve en Rodenbach - in hun gemeenschappelijk romantisch
dichterzijn en dramatisch aanvoelen vanuit verschillende oogpunten worden benaderd.
P. Thomas verkent (p. 11-40) de inhoud van Verschaeves essay uit 1909 De Dichter
Albrecht Rodenbach en beschrijft er de opvallendste kenmerken en themata uit. Aan
het slot beoordeelt hij een aantal waarderingscriteria die Verschaeve hanteerde t.a.v.
Rodenbachs kunst. K. Wauters bespreekt Het Wagnerbeeld bij Rodenbach en
Verschaeve (p. 41-59): een studie van de appreciatie bij beiden van de Duitse
componist Richard Wagner, die kan leiden tot een beter begrip van hun artistieke
opvattingen en intenties. H. Vandermoere geeft een duidelijk beeld van Verschaeves
grenzeloze bewondering
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voor Rodenbachs Gudrun onder de titel Verschaeves lezing van Gudrun (p. 61-88).
In het omvangrijkste referaat schetst R. Vanlandschoot De aanloop tot Verschaeves
Rodenbachopstel van 1909 (p. 89-168): een nauwkeurig historisch onderzoek naar
levensrealia, politieke achtergronden, enz. uit de jaren voorafgaand aan 1909.
Waardevol basiswerk leverde de auteur ook in zijn bijlagen, I. Chronologie van de
schriften en brieven van Cyriel Verschaeve (p. 169-174) en II. Onbekende teksten
van Verschaeve 1908-1909 (p. 174-189). Het Slotwoord (p. 191-192) is van Dom
Eligius Dekkers, die ook het In memoriam (p. 193-196) schreef voor de op 23-10-1980
overleden Martha Van de Walle ‘Twintig jaar lang de ziel van het Jozef
Lootensfonds’.
J. Geens

Carlos Callaert, De Kornsteins, Van Hyfte, Ertvelde, 1980, 142 pp.
In De gebroeders Karamazow heeft Dostojewski een ongeëvenaarde uitbeelding
gegeven van de vele facetten van het conflict tussen de met autoriteit beklede vader
en zijn kinderen en sinds Freud aan die conflictsituatie een naam gegeven heeft, de
oedipale relatie, komt deze geregeld voor in moderne romans, hoewel ze altijd al een
topos is geweest. Ook in De Kornsteins, naam van een voorname familie in de
Vogezen, is dit machtsconflict het grondthema. De brief waarmee de roman eindigt
en die als een proloog vóór het titelblad afgedrukt staat, deelt van in het begin mee
dat de afloop van het verhaal onverbiddelijk en noodzakelijk noodlottig zal zijn.
Nadat de lezer Max Kornstein zijn impotentie heeft zien overwinnen en zijn zus
Ida haar drugverslaving, alcoholisme en zelfmoordgedachten, wordt het licht dat na
hun helletocht aan deze Kornsteins verschenen is plots gedoofd door de dood van
de vader. Die blijkt notabene de minnaar te zijn geweest van de vrouw van zijn zoon!
In tegenstelling tot zijn debuutroman, De apostelen van Jako (1976), waarin aan
de kwellende litanie van het kwaad geen ontsnappen mogelijk scheen, wordt in De
Kornsteins de cirkel van noodlot en schuld, hoewel niet voor lang, doorbroken. Heel
storend heb ik de vele spelling-, taal- en stijlfouten ervaren. De auteur schrijft zijn
personages de vernieling in, maar dat hoeft niet perse in een taal die zelf kreupel is.
J. Gerits

Andrée Chedid, Les marches de sable, Flammarion, Parijs, 1981, 251 pp.
Drie vrouwen zijn de hoofdfiguren in deze nieuwste roman van Andrée Chedid,
opnieuw gesitueerd in Egypte, zij het deze keer in de vroeg-christelijke periode, de
3e tot 4e eeuw na Christus. Drie vrouwen, met geheel verschillende achtergrond:
Cyre, het 12-jarig meisje dat uit het klooster wegliep waar ze hardhandig werd
verzorgd, Marie, de voormalige courtisane die in de woestijn de stem is gevolgd die
haar riep, en Anasthasia, de patriciërsvrouw die haar gezin verstrooid zag door de
wederzijdse vervolgingen van christenen en heidenen, in een tijd waarin de slag
tussen beiden nog niet definitief was beslecht. In de woestijn treffen deze drie vrouwen
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elkaar; de woestijn, het gebied der vogelvrijen, monniken, kluizenaars en bandieten.
De plaats van de omkering der waarden, waar velen de waarheid zochten en anderen
haar trachtten te ontvluchten.
Met buitengewone fijnzinnigheid beschrijft Chedid wat er met elk van deze drie
vrouwen gebeurt, wanneer zij elkaar tegenkomen en opnieuw met hun verleden
worden geconfronteerd, een confrontatie die voor hen tegelijk een nieuwe keuze
voor de toekomst inhoudt. Chedid weet daarbij de verre wereld van de vierde eeuw,
in die vreemde uitwas die de trek naar de woestijn betekende, op verbazingwekkende
wijze aan ons nabij te brengen. Tegelijk uiterst precies registrerend en schrijvend
met een maximum aan poëtische verbeeldingskracht, stelt zij de drie vrouwen bijna
tastbaar present, in hun leven, hun tijd en denkwijze, die, hoe verschillend van de
onze ook, éven de onze wordt; hun hoop en wanhoop, twijfels en tastend geloof
worden éven de onze, hun catastrofale tijd, waarin de ondergang nabij lijkt, éven
onze, al even getourmenteerde tijd.
Opnieuw heeft Andrée Chedid in dit boek haar meesterschap getoond in het
schilderen van levensechte mensen en, daar doorheen, het oproepen van werelden
die mét hen tot leven komen, zoals ze dat ook al had gedaan in haar laatste roman,
Néfertiti et le rêve d'Akhnaton. Haar korte en prachtige be-
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schrijvingen, de langzame, gedragen toon van de altijd wat bezonken verteltrant,
verraden daarnaast de dichteres die ze ook, en misschien wel voorál, is. Les marches
de sable vormt daarmee, opnieuw, het bewijs van een groot schrijverschap.
Ger Groot

James T. Farrell, Studs Lonigan, Kluwer, Deurne/Veen,
Utrecht-Antwerpen, 1981, 643 pp., BF. 580.
De Studs Lonigan-trilogie (hier vertaald in één boekdeel) behoort tot het vroegste
maar ook beste werk van de Amerikaanse auteur James T. Farrell (1904-1979). De
drie boeken verschenen tussen 1932 en 1935 en beschrijven het korte leven van een
jongen van Ierse afkomst in Chicago in de jaren twintig. De jonge Studs rekent af
met zijn katholieke opvoeding en verzeilt in de gangsterwereld. Zonder werk en met
een mislukt huwelijk achter de rug komt hij erg jong aan zijn einde. De trilogie is
vooral belangrijk voor de indringende, naturalistische beschrijving van de
Amerikaanse grootstad, de steenwoestijn die de ziel van Studs leeg maakt en zijn
dromen en idealen vervangt door de fantasieën van geweld en erotiek uit films en
romannetjes.
De koele, minutieuze beschrijving van de vernietiging van het individu door een
corrupte, inhumane wereld maakt ‘Studs Lonigan’ tot een ongenadig tijdsdocument,
maar verheft het boek tevens tot een blijvende wanhoopskreet over het menselijk
bestaan.
Guido Kums

Leo Pleysier, De weg naar Kralingen, De Bezige Bij, Amsterdam, 1981,
120 pp., f 24,50.
De uitdrukking ‘zo oud als de weg naar Kralingen’ verwijst naar wat al heel oud is
en dus verondersteld bekend. In deze roman grijpt de auteur terug naar een foto van
zijn overgrootouders uit 1860, nog niet zo oud dus, en toch onbekend. Niettemin zijn
de ‘schabberigheid’ (schabberig = armoedig, versleten) en schaamte die de Kempische
boeren in 1860 kenmerkten nog altijd gevoelens die de auteur Leo Pleysier in 1980
beheersen, verwarren, tot zelfonderzoek in een historisch perspectief aanzetten. In
de korte roman die uit twaalf hoofdstukken bestaat (het eerste begint in maart, het
laatste eindigt in februari) poogt de auteur met een fotografisch realisme enkele
fragmenten uit het leven van een koppel boeren uit de omgeving van Turnhout (de
auteur zelf woont in Rijkevorsel) anno 1860 vast te leggen. Dat gebeurt niet vanuit
de nostalgie die met de huidige retro-trend samengaat, maar wel vanuit de wil de
werkelijkheid van zijn burgerlijk bestaan nu te verankeren in het schamele
boerenbestaan vroeger, waaruit de auteur weggegroeid is. Zo'n klasse-verschuiving
is b.v. ook een motief in Walter Van den Broecks Brief aan Boudewijn. In zijn roman
dialogeert de auteur voortdurend met een zeker Mieke-uit-Mechelen, die ik als de
tot personage geworden lezer beschouw. Zoals in een brief voegt S. geregeld een
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P.S. aan zijn beschrijvingen toe, waarin de lezer direct als ‘jij’ wordt aangesproken.
En bij herhaling treft men volgende vraagzin aan: ‘Heb jij dat ook?’.
In De weg naar Kralingen is het camera-oog van de schrijver niet op de eigen
navel gericht maar op het plattelandsmilieu in het midden van de vorige eeuw. Zelf
daarvan vervreemd poogt hij een stukje geschiedenis te schrijven van de altijd over
het hoofd geziene kleine man. Dat gebeurt weliswaar in relatie tot de eigen
schrijversproblematiek, maar het ingenomen vertelstandpunt voor komt langdradigheid
of irritatie van de lezer, wat al wel eens het geval is in romans waarin de
schrijfproblematiek centraal staat.
J. Gerits

Jürgen Schäfer (Hrsg.), Commonwealth-Literatur, Bagel,
Düsseldorf/Francke, Bern-München, 1981, 244 pp., s Fr. 26.
In zeven bijdragen schetsen verschillende auteurs de Engelstalige literatuur uit
Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, de Caraïben, Zuid-Afrika, West- en Oost-Afrika
en Indië. Het zal meteen duidelijk zijn dat hier slechts een selectief diachronisch en
synchronisch overzicht kan worden gegeven. De historische en sociaal-politieke
context van al deze literaturen en de plaats van het Engels als literaire taal zijn in de
behandelde landen en gebieden zo totaal verschillend dat de overkoepelende naam
‘Commonwealth Literature’ eigenlijk inhoudloos wordt. Voor een eerste kennismaking
kan men in dit boek terecht en het uitgebreid bibliografisch apparaat verwijst daarna
nuttig
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door naar meer diepgaande studies over de diverse gebieden.
Guido Kums

Jan Wolkers, Brandende liefde, De Bezige Bij, Amsterdam, 1981, 247 pp.,
f 20.
De vijf hoofdstukken die in Vrij Nederland als voor-publikatie te lezen waren als
voorgerecht op het boek dat in november '81 verscheen, waren veelbelovend en
deden verlangen naar meer. De hoofdschotel - de resterende 25 hoofdstukken - is
wel wat tegengevallen. De figuur van mademoiselle Bonnema, lerares Frans aan
studenten van de akademie en kunstenaars in spe, die in haar bespioneren van haar
huisbewoners, haar schraperigheid en inbrekersfobie zo scherp geportretteerd wordt
in het begin, krijgt gaandeweg een grijzer en stereotieper uitzicht.
Samen met haar krasse 96 jarige vader en de violist van eenhoog, een
overbeschaafde grijze heer, moet mademoiselle Bonnema als steriel kader dienen
voor het tableau van bruisende artistieke en seksuele potentie van de schilderende
ik-figuur en van Anna, het aanbeden model, toevallig ook de echtgenote van de violist
van eenhoog. De combinatie van vitalistische levensverheerlijking en sarcastische
doodsverachting vindt z'n climax in de scène in het 24ste hfdst. waarin de
hoogzwangere Anna naakt poseert bij het lijk van Bonnema's pas gestorven vader.
In al zijn vulgariteit blijft het niettemin een pregnante (!) uitbeelding van de paradox
van het menselijk bestaan. In Brandende liefde is de tedere en diep menselijke relatie
tussen de protagonisten, zoals tussen Ben en Corrie in De perzik van onsterfelijkheid,
afwezig. De talrijke verwijzingen naar Flauberts Madame Bovary ten spijt krijgen
we in Brandende liefde maar een verschraald (Bonnema) of een door de
kunstenaarsverbeelding opgevijzeld beeld (Anna) van de vrouw.
J. Gerits

Theater
Samuel Beckett, Dramatische Dichtungen in drei Sprachen, Suhrkamp,
Frankfurt, 1981, 530 + 430 pp., DM. 25.
Omdat Beckett 75 jaar oud is geworden, brengt zijn Duitse uitgever een extra-editie
van het dramatische oeuvre uit. Deze ene band bevat de twee delen die al vroeger
werden gepubliceerd terwijl we nog steeds op het derde wachten; de verfoeilijke
politiek van deze uitgeverij, al van de Brecht-monopolisering bekend, smeert een
verzameld oeuvre graag over vele intermediaire uitgaven uit. Becketts theater is niet
de weerspiegeling maar de metafoor van het leven, de radicale reductie van alle
componenten, niet enkel materieel maar ook temporeel en spatiaal. Toch is er in de
receptie van Beckett heel wat gebeurd. De afwijzing van zijn pessimisme is langzaam
geweken voor het inzicht in het spelgehalte en het drama is een acteurstheater
geworden. Het absurde klimaat is daardoor vrijwel opgeheven; daarom is het nog
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niet sociaal-agitatorisch en de onechte controverse met Brecht bestaat verder. Niet
de spiegelbeelden domineren maar het oerbeginsel: een ruimte, een stem, een lichaam.
Niet de incommunicabiliteit waar de jaren 50 zo mee goochelden, maar de onmacht
en het onvermogen van de mens om zichzelf in de ogen te zien worden theatraal
uitgedrukt.
C. Tindemans

Gabriele Schwab, Samuel Becketts Endspiel mit der Subjektivität. Entwurf
einer Psychoästhetik des modernen Theaters, J.B. Metzler, Stuttgart, 1981,
148 pp., DM. 38.
Wat kan je op het theater (nog) met taal doen om inzicht in het verschijnsel mens te
creëren? Wat hebben afbeelding en uitbeelding nog met elkaar gemeen in Becketts
drama? Op soortgelijke vragen tracht S. een antwoord te vinden dat ze uit de
psychoanalytische benadering van Artaud opdiept; ik acht het procédé betwistbaar
omdat Artaud op zijn tekstwaarde aanvaard wordt en er geen contextuele
problematisering aan voorafgaat. De thetische aspecten blijven me daarom zowel te
genereus als te onthecht en abstract; de beantwoording van de erg concrete vraag of
Beckett op zijn projectie dan wel op de ideële anticipatie moet worden beoordeeld,
lijkt me onbegonnen. De analyse van Becketts drama naar diverse categorieën die
het subjectieve aspect van de spelfiguren samenstellen (identiteit, lichamelijkheid,
affecten, reflexiviteit, intersubjectiviteit, tijd, taal en - globaliserend - subjectiviteit)
is ver-
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helderend en brengt ons een stuk verder. Ik blijf nochtans hardleers; ik slaag er niet
in de Artaud-doorverwijzingen als een strategie van het lustprincipe te onderscheiden.
C. Tindemans

Peter Weiss, Notizbücher 1971-1980, Suhrkamp, Frankfurt, 1981, 930 pp.,
2 Bde, DM. 24.
Zonder dagboek te zijn maar evenmin kladboek waarin de eerste ideeën voor het
werk-op-stapel worden vastgehouden, geven deze onaffe notities wel de grillige
creatie- en evolutielijnen aan waarlangs het bewustzijn van een tijdgenoot stolt tot
het schema van een literair werk. S. blijft onder alle omstandigheden een emigrant:
Duitstalig, Tsjechische nationaliteit, verblijf in Groot-Brittannië, veiligheid in Zweden,
herontdekken van Duitsland, met daar dwars doorheen de pelgrimstocht van zijn
marxisitisch geloof volgens niet al te orthodoxe opstellingen. Al deze momenten
maken structurele stof uit voor de trilogie van de roman (Die Ästhetik des
Widerstands) die hij in deze jaren tracht te schrijven en die het leven en denken van
de uitgeweken Duitsers in Zweden (met hun ervaring in de Spaanse burgeroorlog)
als thema heeft. De flarden actualiteit geven de evoluerende, niet voltooide
bewustmaking aan waarmee hij als mens van deze tijd én als auteur identiteit tracht
op te bouwen. Beide leer je dan ook kennen: het intieme ik en het openbare
auteursimago.
C. Tindemans

Karl Riha, Commedia dell'arte, Insel, Frankfurt, 1980, 104 pp., DM. 14.
Een beknopt maar accentrijk verhaal over oorsprong, bestaan en doorwerking van
de theatervorm die als commedia dell'arte bekend staat, plus twee scenarioteksten
die de literair-essentiële vorm illustreren, staan als pretexten voor de reproduktie van
16 veelkleurige tekeningen van de meest typerende figuren uit deze theaterstijl die
Maurice Sand in 1860 te Parijs liet verschijnen. S. 's voorbeeldige synthesevaardigheid
legt kennis en inzicht in de beschrijvingen van de historisch-exacte en
artistiek-interpretatieve zelfstandigheid die M. Sand heeft uitgedrukt. Om de accurate
zaakkennis en om de fraaie uitvoering een schat van een boekje!
C. Tindemans

Marc Silberman, Heiner Müller, Rodopi, Amsterdam, 1980, 127 pp., f 25.
Zonder zelfstandige monografie te willen zijn maar zich willens opstellend als
commentaar bij de theaterkritische receptie van de DDR-auteur Heiner Müller, sluit
S. de polemiek, de betwistbaarheid en dus ook de correctie niet uit. Na een inhoudelijk
aperçu van wat de receptie tot nog toe heeft opgeleverd, formuleert S. wat er aan
analytische opdrachten m.b.t. deze auteur (nog) te doen is; vooral in dit constructieve
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onderdeel gaat het belang van dit beperkte boekje de tijdsconjunctuur ver te boven
en kan het nog een hele tijd mee. Het corpus van de receptiegegevens omvat op zich
al 42 pp. en vormt een onmisbaar instrument voor de kennis over H. Müller en, als
logische inbedding, het dramatische tijdsbeeld van niet enkel de DDR maar heel
West-Europa.
C. Tindemans

Clive Swift, The performing world of the actor, Hamish Hamilton, London,
1981, 114 pp., £5,95.
Om te illustreren wat het inhoudt toneelspeler te zijn in de media van deze tijd maakt
S. gebruik van 3 interviews: met Glenda Jackson (theater), Jack Mitchell (tv) en Sara
Coward (radio). Deze onsystematische gesprekslagen begeleiden een volstrekt
dilettantisch overzicht van de ontwikkeling van de media, elders beter te lezen. De
raadgevingen bij het slot blijven zelfs onder het huistuinkeukenniveau.
C. Tindemans

Don Quishocking, Zolang het maar niet dichterbij komt, De Viergang.
Aarlanderveer, 1980, 118 pp.
De qua thematische verbeelding, scherptegraad, taalvermogen, presentatiegehalte
en publieksrelatie veruit meest efficiënte cabaretgroep in Nederland legt zichzelf te
kijk en te lees in een hoogst persoonlijk opgevatte biografische
val-en-sta-op-vertelling. In col-
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lagestijl met data, foto's, liederteksten, zelf-commentaren, recensies, citaten,
tijdtabellen en een wat verwonderddromerige reflectie gelardeerd, wordt er toch
angstvallig gezwegen over de pikante opstelling tegenover de moderne levensstijl,
de gekke maatschappij, het eeuwige zeer van de mens; die inhoudelijke accenten
lees je zelf maar uit de opgenomen teksten. Het lucht op dat deze produkten niet
meteen na de voorstelling vervluchtigd zijn maar een eigen leven zijn gaan leiden,
ook als de groep momenteel mentale ontbindingsverschijnselen vertoont. Van
argument over leven promoveert het boek dan tot document van overleven.
C. Tindemans

Cynthia Walk, Hofmannsthals ‘Grosses Welttheater’. Drama und Theater,
C. Winter, Heidelberg, 1980, 234 pp., DM. 68.
H. von Hofmannsthal die met zijn neoromantisch-religieuze dramatische behoeften
in Oostenrijk nauwelijks werkgelegenheid vond, heeft samen met Max Reinhardt
het Salzburgfestival tot een wereldforum verheven waarop ook hij dan zelfstandig
kon opereren. Jedermann blijft daarvan het zwaartepunt maar tussen 1919 en 1939
heeft hij voortdurend gewerkt aan de tekst van Salsburger Grosses Welttheater, een
adaptatie van een allegorische Calderontekst. S. schetst de ontstaans- en
ontwikkelingsgeschiedenis van deze tekst die veel minder als autonoom werkstuk
dan wel als rechtstreekse scène-tekst in nauwe samenwerking met regisseur Reinhardt
en de acteurs tot stand is gekomen. De analyse van de verschillende stadia die deze
tekst kenmerken, is dan ook de opdracht. Ontstaan, regieconcept en varianten leveren
de hoofdstukken; de fundamentele wijzigingen in het ontwerpscenario gaan dan ook
minder op het standpunt en de betekenis in dan op het probleem van de meest
efficiënte presenteerbaarheid, het esthetische effect en het spektakelaspect. Zo komt
een dubbel resultaat tot stand: de verkenning van de genesis van een tekst en een
codificatie van de werkintenties van regisseur Reinhardt.
C. Tindemans

Film
H. Beerekamp, P. van Bueren, J. Heijs (red.), Jaarboek Film 1981, Het
Wereldvenster, Bussum, 1981, 240 pp., f 35.
Bijna de helft van dit eerste Jaarboek Film wordt gereserveerd voor een overzicht
van alle speelfilms die in Nederland vertoond werden tijdens het jaar 1980. Korte
beschouwingen van wisselend niveau en uitvoerige credits; beperkt tot Nederland
zodat dit deel voor de Vlaamse lezer slechts gedeeltelijk interessant genoemd mag
worden. Verder artikelen, waarvan het langste een dossier over het Plan Filmcentrum,
een opstel over animatiefilm in Nederland, Bioskoopketens in de Tweede
Wereldoorlog en het Vrije Circuit. De markante filmmakers van het jaar heten
Kurosawa, Godard, Antonioni, Tarkovski en Robbe de Hert. De totaal-indruk is
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onzeker, zoals de opzet zelf. Doch dit is karakteristiek voor dit soort publikaties,
waarvan het nut mij toch steeds ontgaat.
Eric de Kuyper

H.J. Syberberg, Die Freudlose Gesellschaft, Notizen aus dem letzten Jahr,
Hanser Verlag, München, 1981, 385 pp.
De filmmaker Syberberg (Hitler, een Ludwig, een Karl May-film) voelt zich
veronachtzaamd omdat hij behoorlijk wat sukses heeft bij de niet-Duitse intelligentsia
en in eigen land, naar zijn zeggen, alleen maar op afweer botst. Hoewel hij toch weer
in staat is om deze stevige verzameling aantekeningen bij een Duitse uitgever uit te
brengen! Ik heb ze met tegenzin gelezen: ook al heeft S. vaak gelijk, zijn sjagrijnige,
zwaarmoedige toon, gespeend van elke charme, polemisch venijn of humor maken
de lectuur van deze notities onverteerbaar. Wie moraliseert heeft vermoedelijk steeds
wel redenen om dit te doen; de grootste kunst van het moraliseren bestaat er echter
in dat te doen op een niet-moralistische toon. Daar slaagt S. maar al te zelden in.
Eric de Kuyper
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binnenkant achterplat

Personalia
Dr. Panc Beentjes, geboren 1946. Studeerde exegese aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam. Promoveerde op
een proefschrift over Jesus Sirach en Tenach. Is thans wetenschappelijk medewerker
voor het Oude Testament aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht.
Adres: Preludelaantje 6, NL - 3438 TT Nieuwegein.
Dr. Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven. Assistent
aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. Promoveerde in '80 op
een studie over Hugues Pernath.
Adres: Withoeflei 57, B-2180 Kalmthout.
Ger Groot, geboren 1954. Studeert theologie aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Amsterdam en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Vertaler
van Filosofie als strenge wetenschap van Husserl (Boom, 1980).
Adres: Borneostraat 11, NL - 1094 CE Amsterdam.
Peter Hebblethwaite, geboren 1930. Studeerde filosofie in Frankrijk, theologie in
Heythrop, moderne talen in Oxford. Was van 1958 tot 1960 leraar moderne talen
aan Mount St. Mary's College. Was tot 1974 hoofdredacteur van ‘The Month’.
Publiceerde een boek over Georges Bernanos en over de kerk, ‘The Runaway Church’.
Adres: 45 Marston Street, GB - Oxford OX4 1JU.
Leandro Sequieros, professor aan het departement paleontologie van de universiteit
van Saragossa.
Adres: redactie.
Fernand Suykens, geboren 1927. Licentiaat handels- en financiële wetenschappen
en handels- en maritieme wetenschappen. Adjunct-directeur-generaal bij de Algemene
Directie van het Havenbedrijf. Docent aan de UFSIA, faculteit toegepaste
economische wetenschappen.
Adres: De Moystraat 32, B-2000 Antwerpen.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit Gent, promoveerde in 1966. Is docent theaterwetenschap aan de
Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B-2520 Edegem.
Dries van Coillie c.i.c.m., geboren 1912. Van 1939 tot 1954 werkzaam in China,
vooral als studentenpastoor in Peking. Auteur van ‘De Entousiaste Zelfmoord’,
verhaal van zijn gevangenisjaren 1951-1954 in Peking (12 vertalingen) en ‘Rotchina:
die Partei und ihre Führer’ (4 vertalingen). Houdt zich thans vooral bezig met de
studie van China. Lid van verschillende comités toegespitst op het thema ‘China en
het Christendom’.
Adres: Zavelstraat 60, B-3200 Kessel-Lo.
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Ambt en gemeenschap
Jan Kerkhofs
Twintig jaar na het begin van Vaticanum II treedt bij velen in de Vlaamse kerk
een zekere vermoeidheid op. Waar zijn de kerkhervormende colloquia,
publikaties of manifesten gebleven? Talloze vernieuwingsvoorstellen verzandden
in de subtiliteiten of manipulaties die zo kenmerkend zijn voor een periode van
onzekerheid en polarisatie of werden door onvoldoende geloofsovertuiging
gedragen. Minder luidruchtig dan in Nederland, werkt de polarisatie ook hier
verlammend. Onuitgesproken speelt ook mee de vrees voor conflicten met Rome.
De reactie van Rome op de suggesties van kardinaal Suenens destijds in zijn
ophefmakend interview in de Informations Catholiques Internationales (15.5.1969)
is nog niet vergeten1. Daarenboven is men terecht erom bezorgd de weinig
gevormde kerkleden niet mee te sleuren in pastorale avonturen. In een tijd van
crisis wil men bijzonder letten op de geloofskwaliteit en niet zijn toevlucht nemen
tot vlugge en misschien erg voorlopige aanpassingen. Tenslotte is de grote
verscheidenheid in opvattingen onder de plaatselijke kerkelijke leiders, vooral
inzake de meer omstreden maar niet minder brandende pastorale vragen (als
b.v. de vormgeving van het ambt), een blijvende handicap.
Midden in die periode van pastorale windstilte neemt het Interdiocesaan Pastoraal
Beraad (IPB), het hoogste adviesorgaan van de Vlaamse Kerkgemeenschap, twee
uiterst belangrijke en met elkaar verbonden gespreksthema's op: enerzijds het ambt
en anderzijds de samenwerking en participatie. Het artikel dat hier volgt, wil een
bijdrage leveren tot dat gesprek. Het moet zich tot enkele aspecten beperken, want
het materiaal dat over deze onderwerpen in de christelijke kerken beschikbaar is, is
onoverzichtelijk geworden.

1

Kardinaal Suenens vroeg met aandrang om meer ruimte voor veelvormigheid en echte dialoog
in de kerk en om minder curiale centralisatie. Zo zei hij b.v.: ‘Wij lijden eronder dat het
onmogelijk is een aantal algemene wetten te doen onderhouden, die door het leven
achtergehaald zijn of niet meer beantwoorden aan de culturele en religieuze ontwikkeling
van de bevolking’.
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Nieuwe toegangswegen tot het ambt
Vaticanum II heeft in de verhouding tussen paus en bisschoppen andere accenten
gelegd dan Vaticanum I en aldus het vorige Concilie genuanceerd en vervolledigd.
Het Tweede Vaticaans Concilie kwam echter niet in het reine met de verhouding
tussen priester en leek en bijgevolg evenmin met een herdefiniëring van de priester.
Ook de Romeinse Bisschoppensynode van 1971, speciaal aan de priester gewijd,
heeft de discussie niet doen stilvallen.
Een antwoord op de dieper liggende vraag naar het ambt kan vertrekken van de
verschillende theologische interpretaties betreffende de verhouding tussen het
algemene en het bijzondere priesterschap. De zorg van de hiërarchie gaat gewoonlijk
die kant uit, zoals nog eens duidelijk bleek tijdens de Bijzondere Nederlandse Synode
te Rome (1980): niet ten onrechte wilde men de kerkelijke ordening behoeden voor
onbijbelse vervaging en egalitaristische anarchie. Maar men kan ook de inductieve
weg volgen en uitgaan van de praktijk van de kerk, b.v. hoe zoekt men feitelijk klaar
te komen met nieuwe vragen? In recente publikaties en stellingnamen werd in dit
laatste perspectief herhaaldelijk geargumenteerd vanuit de behoefte van de
geloofsgemeenschappen aan voorgangers in de eucharistie, een wezenlijke behoefte
waaraan door het huidige priesterbestand niet meer kan worden voldaan.
Dat priestertekort verschilt erg van land tot land en in een aantal landen bestaat
het niet eens2. In onze streken wordt het onrustwekkend. In grote Duitse en
Oostenrijkse bisdommen hebben nu reeds 30 tot 50% van de parochies geen
residerende pastoor meer. In Zwitserland zijn er in 15% van de parochies geen
pastoors meer (in Basel nam dit aantal toe van 1,5 tot 10,5% tussen 1970 en 1980).
Frankrijk telt nu verschillende duizenden parochies zonder priester. In België geraken
de reserves van religieuzen en terugkerende missionarissen uitgeput en staat het
fenomeen van de ‘priesterloze parochies’ voor de deur3.

2

3

De seminaries in verschillende Afrikaanse landen, in Chili, in Polen zijn overvol. In de
Evangelische Kirche in Duitsland zal men in 1985 1.500 kandidaat-pastors hebben waarvoor
geen parochie beschikbaar is. Ook in Denemarken heeft men een teveel aan kandidaat-pastors
(aan de beide theologische faculteiten van Kopenhagen en Aarhus spreekt men reeds van
een numerus clausus). In de meeste protestantse kerken in de VS moet men kandidaten voor
de seminaries weigeren bij gemis aan plaats.
In 1980-81 werden voor alle Vlaamse bisdommen samen 16 diocesane priesters gewijd.
Alleen al in het aartsbisdom heeft men sedert meer dan 10 jaar jaarlijks gemiddeld 46 priesters
minder in de actieve pastoraal. Voor Brussel Nederlands is er in 1982 geen enkel seminarist
in opleiding. Tijdens het colloquium over ‘Kerk en Ambt’, georganiseerd door de faculteit
van kerkelijk recht van de KU Leuven (31.3.1982), heeft H. Vanackere,
oud-secretaris-generaal van het IPB en nu in diezelfde functie bij Pro Mundi Vita, dit uitvoerig
gestaafd (zie o.m. De Standaard, 2.4.1982).
In 1976 waren er in de wereld ongeveer 154.000 parochies mét en 44.000 zonder residerende
priester; in hetzelfde jaar waren er 4.167 missieposten mét een residerende priester en 78.840
zonder. Zie ook het verslag van het Nijmeegse congres Ambtenaar? Pastor? Profeet? Leiding
op het grondvlak van de kerken in Tijdschrift voor Theologie, 19 (1979), nr. 3.
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De oplossing voor dit probleem bestaat volgens sommigen in het openstellen van
nieuwe toegangswegen tot het ambt, als b.v. het wijden van beproefde gehuwde
mannen (‘viri probati’), die de priestertaak gewoon in haar bestaande vorm zouden
voortzetten. Anderen echter, die eerder vanuit de levende basis vertrekken, menen
dat het ogenblik nadert waarop misschien een heel andere weg gevolgd moet worden.
Zij stellen voor, eventueel naast het klassieke priestertype, dat dan zelf verder kan
evolueren (ook al is dat van een vergrijzende clerus met weldra een gemiddelde
leeftijd van 60 jaar moeilijk te verwachten), een nieuwe vorm van voorgangers binnen
een eucharistische gemeenschap te laten groeien. Dit nieuwe type van voorganger
zou van onderuit naar een ‘inordening’ toegroeien en dan officieel en liturgisch
bevestigd worden; het zou ook steeds in collegiaal verband (modern gezegd: in
teamverband) functioneren: één van het team (eventueel enkelen, naar het model van
het vroegere presbyterium), man of vrouw, gehuwd of niet, zou voor een bepaalde
gemeenschap, misschien voor een beperkte tijd, aangesteld worden als voorganger
van de eucharistieviering. Aan de sacramentele symbolisering van het optreden van
de voorganger ‘in persona Christi’ wordt aldus vastgehouden. Maar het gaat wel om
een vrij grondige nieuwe ‘inbedding’ van het ambt in de geloofsgemeenschap.
Dogmatici van naam menen dat de kerk terzake over een grote bewegingsvrijheid
beschikt. Fundamenteel heeft Christus de kerk immers belast met de vormgeving
van een ‘ordening’ van de geloofsgemeenschap, maar de vorm van die ordening is
heel sterk cultuurhistorisch gebonden. Wel lijkt een sterke personalisering van het
kerkelijk leiderschap traditioneel te zijn, zoals duidelijk blijkt uit de bijzondere positie
van het episcopaat, zelfs binnen de oecumenische discussie. Maar ook pausschap en
episcopaat moeten collegiaal blijven en ingebed zijn in de levende kerkgemeenschap.
Vooral op dat niveau tast men nog naar een bevredigende oplossing voor de spanning
tussen persoonlijk en collegiaal leiderschap en voor de inordening van dit leiderschap
in de gemeenschap. Laten we enkele aspecten van het zoeken naar een nieuwe
‘inordening’ op het basisvlak belichten.
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Vragen uit de hele wereld
Tijdens Vaticanum II werd even één nieuw aspect van de vraag omtrent de
toekomstige vormgeving van het ambt voorzichtig aangeraakt: de vraag van het
celibaat. Door de persoonlijke tussenkomst van Paulus VI werd een debat hierover
uitgesloten. Tijdens de synode van 1971 werd om vele redenen, van pastorale tot
opportunistische aard, de status-quo gehandhaafd. Wellicht was de vrees voor
polarisatie in de kerk doorslaggevend. Dieper lag nochtans een blijvende klerikale
opvatting van de kerk, zoals steeds duidelijker zou blijken uit de argwaan tegenover
zelfs officiële inspraakorganen op lager niveau (pastorale raden en priesterraden).
Dezelfde argwaan tekent de beperkingen opgelegd aan de pauselijke commissie
Rechtvaardigheid en Vrede, de Lekenraad en de commissie voor de vrouw in Kerk
en Samenleving. Hoe dan ook, de synode van 1971 bood geen perspectieven voor
evolutie. Van enige opening naar welk soort ambt voor de vrouw was zelfs geen
sprake. Nu, meer dan tien jaar later, is de impasse wel heel duidelijk geworden. Niet
alleen en zelfs niet vooral omwille van het reeds gesignaleerde priestertekort, maar
om een heel andere reden: kerkgemeenschappen werden steeds meer bewuste
gemeenschappen, subject van pastoraal in plaats van object. Er groeide een intense
behoefte aan vormen van leiderschap in echte medeverantwoordelijkheid. Op de
meeste plaatsen bleef echter een werkelijke consensus achterwege en de spanning
tussen ‘les anciens’ en ‘les modernes’ duurt voort, tenminste binnen de in
West-Europa tanende groep kerkse kerkelijken.
Een belangrijk gedeelte van de hiërarchische kerk, waaronder de huidige paus,
ziet maar één weg: de absolute handhaving en uitzuivering van de huidige discipline.
Doch een niet onbelangrijk ander deel van dezelfde hiërarchie dringt aan op min of
meer grondige wijzigingen.
Kort voor de derde bijeenkomst van de Latijnsamerikaanse Bisschoppenconferentie
(CELAM) in Puebla (1979) verklaarde voorzitter kardinaal A. Lorscheider, tevens
voorzitter van de Braziliaanse Bisschoppenconferentie, in een interview aan het
Zwitserse tijdschrift Orientierung dat hij voorstander was én van
basisgemeenschappen met ruime inspraak van onderaf én van het wijden van gehuwde
mannen daarin4. Het is geen geheim dat de bisschoppen van Laos en Cambodja, o.m.
met het oog op een fase van vervolging en mogelijke afsluiting van alle contact met
het buitenland, eveneens pleitten voor een wijding van gehuwde catechisten. Dit
stand-

4

Oriëntierung, Zürich, 15.9.1978.
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punt werd ook ingenomen door een aantal Afrikaanse bisschoppen. In 1980 en
opnieuw in 1981 pleitte de Indonesische Bisschoppenconferentie bij de H. Stoel voor
het wijden van beproefde catechisten. In Europa zijn de meningen erg verdeeld. Bijna
het hele Duitse episcopaat verwerpt zelfs elke discussie over een alternatief
priesterambt. Enkele kardinalen verklaarden zich voorstander van min of meer
verregaande wijzigingen, als wijding van ‘viri probati’ (b.v. Pellegrino, de
emeritus-aartsbisschop van Turijn, en Hume, de Londense aartsbisschop en voorzitter
van de Europese Raad van Bisschoppenconferenties).
Niet alleen bisschoppen namen stelling. In praktisch alle nationale synoden of
consultaties die sedert Vaticanum II in Europa werden gehouden, kwam het probleem
van het ambt en - wat betrekkelijk nieuw is - de ‘inordening’ ervan in de gemeenschap
duidelijk ter sprake. Wijzigingen werden overal met afgetekende meerderheden
gestemd, zoals in Denemarken, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en in
Vlaanderen door het IPB. Hetzelfde gebeurde door een indrukwekkende nationale
consultatie in de VSA (de ‘Call for Action’ in 1976). Het meest recente voorbeeld
is de hernieuwde stellingname van het tweede Zwitserse interdiocesane
‘Pastoralforum’ te Lugano (29.10-1.11.1981), dat als officieel inspraakorgaan voor
de Zwitserse katholieken met aandrang vroeg om moedig nieuwe ambtsvormen open
te stellen en het gewijde pastoraat mogelijk te maken voor gehuwden en voor
vrouwen5. Ook de meeste opiniepeilingen bij priesters in West-Europa gaan in deze
richting6, hoe weinig de inspraak van de priesterraden sedert Vaticanum II ook
gevorderd is. De eigenlijke celibaatsproblematiek staat steeds minder centraal. Ook
in de debatten van de officiële inspraakorganen heeft een accentverschuiving plaats,
en deze gaat veel dieper.

Nieuwe accenten
Hoe dringend het priesterprobleem ook wordt, de aandacht gaat steeds meer naar de
inspraak en medeverantwoordelijkheid van levende gemeenschappen. Hoe moet in
een kerk waarin het volk van God en niet meer de hiërarchie centraal staat, leiderschap
in geloofsgemeenschappen worden opgevat? Heel eerlijk heeft Y. Congar o.p., de
grote Concilie-ecclesioloog, beschreven hoe hij ‘bekeerd’ is van het piramidale
kerkbeeld dat hij

5
6

Kirche, Luzern, 17.12.1981.
Dit blijkt uit een synthetisch overzicht van het Zwitserse pastoraalsociologisch instituut te
Sankt Gallen in Kirchenstatistische Hefte, 3, 1981.
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in zijn Jalons pour une théologie du laïcat (1953) nog hanteerde, naar een opvatting
van het ambt dat geheel binnen de gemeenschap gesitueerd is (in Ministères et
communion ecclésiale). Steeds minder gaat men uit van de noodsituatie van de
geloofsgemeenschappen die geen ‘priester’ meer hebben. Van onderuit wordt
geleidelijk een klerikale kerk met een van bovenaf komend éénrichtingsverkeer
verlaten. Niet zonder grond b.v. aarzelt kardinaal Malula (Kinshasa), de
leken-‘voorgangers’ (bakambi) een priesterwijding in het vooruitzicht te stellen.
Vroeger stond hij dat voor, nu vreest hij dat deze leiders, die nu zo goed in hun
gemeenschappen geworteld zijn, als ze gewijd worden, gesacraliseerd worden (o.m.
door de bedreigende aanwezigheid van de oude priestermodellen), boven de
gemeenschap uitgeheven en zo weer geklerikaliseerd. Om dezelfde reden was de
betreurde bisschop T. Cloïn van Barra de Bahia, in de Braziliaanse Nordeste,
voorstander van het aanstellen van leken-leiders tot voorgangers in team; die konden
dan later gewijd worden, maar dan na een opleiding ter plaatse in de gemeenschap
en op voorwaarde dat zij er in team zouden werken, alleen in hun eigen gemeenschap
zouden voorgaan en hun functie slechts zo lang zouden uitoefenen als zij ertoe in
staat zouden blijken7. Zij zouden hun profaan beroep verder blijven uitoefenen; hoe
zou men daar trouwens een voltijdse, jarenlang gevormde ‘clerus’ kunnen betalen?
Zelfs rijst hier de vraag of de voorganger van het pastorale team in een gemeenschap
ook voorganger in de eucharistie moet zijn: gaan liturgische bekwaamheid en
leidersbekwaamheid steeds samen8?
Hiermee staan we voor fundamentele opties die verder gaan dan Vaticanum II,
maar die in de lijn liggen van de ‘logica’ (kard. Suenens) van dit concilie. Terecht
staat daarom in een voorbereidende nota van het IPB dat, meer nog dan directe
herstructurering van het ambt, levende geloofsgemeenschappen voorwaarde zijn en
bron van nieuwe ambtsvormen. Het doel van de kerk is immers hoegenaamd niet het
ambt, maar de gemeenschap die volledig tot eigen volwassen verantwoordelijkheid
moet komen en daartoe de vrijheid en de middelen moet krijgen. En het doel van die
gemeenschap is niet primair kerkopbouw - hoe belangrijk deze ook is - maar het heil
van de wereld. De kerk is er ‘voor het leven van de wereld’ (Joh. 6:52). Waar het op
aan komt is dat in de wereld het Rijk Gods geopenbaard wordt als voltooiing van de
schepping, hoezeer dit natuurlijk

7
8

T. Cloïn, Een nieuw type priester, in Nieuwe ambtsvormen in christelijke gemeenschappen,
Pro Mundi Vita Bulletin, 50, 1974, pp. 78-81.
Ook in abdijen van monialen is leiderschap immers gescheiden van het voorgaan in de
eucharistie.
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steeds ook een eschatologisch perspectief zal blijven. Achter deze dienstvisie, die
zichzelf nog zoekt (soms met overbeklemtoningen zoals in bepaalde vormen van
bevrijdingstheologie) zit de zorg om het dualisme van kerk versus wereld zoveel
mogelijk te vermijden. Natuurlijk dient een spanning tussen beide erkend te worden,
die echter, terloops gezegd, niet samenvalt met de spanning sacraal-profaan9.
Voorgangers herleiden tot het sacrale zou juist het dualisme handhaven en de kerk
doen voorkomen als een werkelijkheid op zich tegenover de uiteindelijk toch niet
zo ernstig te nemen ‘wereld’. Met andere woorden, een visie die het ambt niet in de
geloofsgemeenschap ziet en de geloofsgemeenschap in de wereld, neemt de
scheppingswerkelijkheid niet ernstig, maar ziet deze in feite als een vreemd en
gedeeltelijk vijandig werkterrein voor apostolische actie. Dat de
scheppingswerkelijkheid ook zondige ‘wereld’ is, wordt daarmee hoegenaamd niet
ontkend, noch dat de geloofsgemeenschap een verzoenende en helende functie heeft,
maar deze staat dan niet naast de scheppingswerkelijkheid en naast het dynamisme
van de geschiedenis10. Wie het vraagstuk van het ambt en dus ook van de zin van een
‘wijding’ en het mogelijke onderscheid tussen ‘gewijd’ en ‘niet gewijd’ niet in dit
perspectief ziet, gaat aan de diepte en de nieuwheid van de problematiek voorbij.
Tevens loopt hij groot gevaar het evangelie te verwarren met een gesacraliseerde
ideologie, die door vermiddeling van de kerk de mensheid van zichzelf vervreemdt
in plaats van ze te bevrijden. Het gevaar is dan reëel dat pastors weer in de sacristie
worden opgesloten, zoals zovele politieke leiders van links en rechts overal ter wereld
verlangen, zoekend naar middelen om het volk zijn eigen profeten te laten
vermoorden.
Men moet wel erkennen dat uit een haast instinctieve vrees voor dit dualisme velen
van de parochies vervreemden en op zoek gaan naar natuurlijke en levende
kleinschalige gemeenschappen en basisgroepen. Daar menen zij creatiever het 25e
hoofdstuk van Mattheus (over de hongerigen, de dorstigen en de gevangenen) te
kunnen beleven. Niet zelden komt het hun voor dat het leven sterker lijkt te kloppen
aan deze ‘periferie’ dan in de meer officiële ‘centra’. Aan die periferie groeien nieuwe
vormen van leiderschap en zeker bij de jongeren zijn dit leken, mannen en vrouwen.
In hoever

9

10

Zie o.m. P. Fransen, Dogmatische aantekeningen bij de opvatting over het ambt in Collationes,
1977, pp. 23-43; E. Van Waelderen, De plaats van ambt en bediening in een gezamenlijke
opbouw van de geloofsgemeenschap, in Collationes, 1979, pp. 292-328.
Theologisch vergt dit een nieuwe ecclesiologische integratie van de christologie met de
pneumatologie.
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worden deze fenomenen op korte en lange termijn voor de hele kerkgemeenschap
geduid als ‘tekenen van de tijd’?
Ook vanuit een andere invalshoek kan dezelfde vraag bekeken worden. In 1981-82
zijn er voor heel Vlaanderen 187 priesterseminaristen in opleiding. Maar in hetzelfde
jaar worden alleen al aan de theologische faculteit te Leuven 295 jonge mannen en
284 jonge vrouwen gevormd. Op enkele weinige seminaristen en priesterstudenten
na zijn allen leken. Velen onder hen willen zich niet alleen in het godsdienstonderwijs,
maar ook in de pastoraal inzetten. Zij voelen zich geroepen tot ‘inordening’ in de
Vlaamse kerk en tot vormen van pastorale dienst. Zij willen wel tot
verantwoordelijkheid groeien, maar huiveren voor klerikalisering. Welke bemoediging
ontvangen zij in een Vlaamse kerkgemeenschap waar nochtans de jonge priesters
zich in de zeer smalle punt van een omgekeerde leeftijdspiramide bevinden? De
uitdaging die zij vormen is niet alleen en zelfs niet de eerste plaats tot de hogere
leiding gericht (ofschoon ook aan hen), maar hoofdzakelijk tot de plaatselijke
gemeenschappen zelf. In hoever staan deze open om hun eigen zonen en dochters,
die zich tegen de stroom in op kerkelijk dienstwerk voorbereiden, echte kansen te
geven (tot en met de financiële implicaties ervan)? Wordt het niet tijd dat ook het
kerkvolk wordt opgevoed tot een opvatting van ‘roeping’ die nauwer aansluit bij het
kerkbeeld van Vaticanum II en bij een solide theologie van de H. Geest, werkzaam
in het volk van God?

Nieuwe wegen
In tegenstelling tot b.v. de jongere kerken in Brazilië, Zaïre en de Filippijnen, is de
kerk bij ons op vele plaatsen meer instituut en traditie geworden dan gebeuren
(‘Ereignis’) en nieuwheid11. Hiervoor moet men geen schuldigen zoeken, het is
historisch gegroeide werkelijkheid. Wij zijn daarenboven niet alleen een oude kerk,
maar ook een kerk van ouderen en van overwegend middenstanders. De vraag kan
dan ook gesteld worden of men niet naar de toekomst dient te gaan met wat sommige
Zwitsers in de lijn van bisschop Hänggi (Basel) een ‘Doppelstrategie’ noemen. Aan
de ene kant worden binnen het bestaande systeem zoveel mogelijk groeikansen
bevorderd om het leven te laten voortevolueren; b.v. in parochies

11

Zo zei de bisschopsraad van Kinshasa bij het voorbereiden van de ‘bakambi’: ‘Wij moeten
de traditie zowel theologisch als pastoraal meer loslaten en veel meer denken vanuit de
gemeenschap en vanuit het evangelie dat ons een spoor trekt’. J. Beel cicm, Kinshasa, een
kerk die durft, Emmaüs, 1981, p. 99.
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waar een priester uitvalt, geen nieuwe beschikbaar is en uit de gemeenschap nog
hoegenaamd geen lekenteam gegroeid is waaruit eventueel gewijde voorgangers
zouden kunnen opstaan en bevestigd worden, wordt van bovenuit een leken-theoloog
of een bekwaam diaken benoemd als referentiepersoon voor de gemeenschap en als
tussenschakel tussen gemeenschap en dekenaat of bisdom. Aan de andere kant worden
basisgroepen op stedelijk of gewestelijk vlak of binnen de bewegingen gestimuleerd.
Een goede vorming en een grote medeverantwoordelijkheid kunnen daar een
geloofsstijl voor levende gemeenschappen tot ontwikkeling brengen samen met
nieuwe vormen van gelovig leiderschap. Tussen beide in staan dan die parochies
waar met een team gewerkt wordt en waar een wisselwerking tussen parochie en
allerhande basisgroepen mogelijk is.
Voor deze hele evolutie kan geen profetische blauwdruk worden geleverd. Ook
voor de vormen van christelijke geloofsgemeenschappen is de toekomst immers meer
een zaak van hoop en moedige praxis, zoals in het begin van de kerk, dan van wettisch
kopiëren van vooraf vastgelegde modellen. Onmisbaar echter is de begeleiding van
de hele geloofsgemeenschap om een grotere pluriformiteit, inclusief tendensrecht,
aanvaardbaar te maken en elkaar de ruimte te geven om ofwel in meer traditionele
vormen kerk te zijn, of op meer zoekende en experimentele wijze aan kerkopbouw
te doen, zonder wederzijdse excommunicatie. Al te dikwijls ontkracht de vrees van
de ‘gelovigen’ het streven van de hopenden. Natuurlijk moet overal naar duidelijkheid
gestreefd worden: zonder herkenbare ambten, functies en taken vervalt elke
gemeenschap tot anomie. Maar duidelijkheid mag de groeikansen tot echt nieuwe
vormen niet wegnemen. Een religieus instituut dat geen groei toelaat en positief
bevordert wordt een dodende structuur.
Een historische terugblik kan het kerkelijk draagvermogen soepelheid leren.
Oorspronkelijk ontstonden de parochiale geloofsgemeenschappen, die overigens
meestal heel klein waren, van 200 tot 400 leden, op initiatief van abdijen, kapittels,
leenheren, bisschoppen. Er bestond een brede waaier van initiatiefnemers, zoals nu
voor kern- en basisgroepen. Die verscheidenheid bestond ook in de liturgie zoals nu
nog in de basisgemeenschappen in de Derde Wereld. Eeuwenlang heeft die toestand
bestaan. Later werd alles veel meer gestroomlijnd, maar pas met de Codex van 1917
werd het geheel in beginsel tot eenvormigheid verstold, met uitzondering van de
eigen tradities van de Oosterse Kerken. Doch intussen bleef de verscheidenheid
koppig verder bestaan in de religieuze gemeenschappen, waar o.m. kartuizers,
benedictijnen, dominicanen, enz. hun eigen stijl en eigen liturgische accenten
behielden. De herinnering aan de vroege-
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re ruimte en creatieve mogelijkheden wijst niet enkel op het rechtmatige van de
verscheidenheid van gisteren, maar nodigt uit tot nieuwe vormgevingen morgen.
Een belangrijk voorbeeld mag dit verduidelijken. Indien wij, naar de uitdrukkelijke
wens van Vaticanum II, naar een werkelijke integratie groeien van verschillende
christelijke kerken, dan zal dit uiteraard, gezien de grote communicatie eigen aan
onze tijd, tot een intense wisselwerking van pastorale methoden en vormen van
kerkopbouw leiden. Zo b.v. neemt in Engeland, zoals in de VS, het aantal
oecumenische pastorale teams toe waarbij anglicanen, methodisten en ook
rooms-katholieken samenwerken binnen één stadswijk. Welnu, indien de
oecumenische beweging werkelijk door de Geest gestuwd wordt (en wie mag daaraan
twijfelen?), moet men openstaan voor onvoorziene ontwikkelingen van onderaf, niet
veilig uitgestippeld van bovenuit. Indien echter ontwikkelingen inzake de verhouding
tussen ambt en gemeenschap binnen de catholica zelf afgeremd worden, hoe kunnen
deze oecumenische processen dan met enige geloofwaardigheid in perspectief gesteld
worden? Hoe kan men dan samen als christenen de wereld dienen indien ook de
volgende generatie nog vastgepind blijft op vaak steriele discussies rond macht?
En dan spreken we nog niet eens van het delicate, maar niet meer te ontwijken
probleem van de functie van de vrouw in deze kerkopbouw12.

Over de dode bijkomstigheden heen
Waar het intussen op aankomt is een levenskwestie: zoekende jongeren, voorttastende
volwassenen, pastors die geen ‘nakomelingen’ meer zien, moeten weer hoop krijgen.
De brede geloofsgemeenschap moet opgevoed worden tot meer verdraagzaamheid
voor verscheidenheid en dus tot meer inzicht in het onderscheid tussen het wezenlijke
en het bijkomstige. Hier kan het IPB, als forum voor uitwisseling van ervaringen en
modellen, ruimte helpen scheppen voor bevrijdende inspiratie. Maar ook van het
hoger beleid wordt iets verwacht: evenveel eerbeid voor het eerlijke zoeken van de
eigen basis als voor de eerlijke zorg van Rome voor de ‘communio’. Dat die
‘communio’ pastoraal en theologisch meer ruimtemogelijkheden biedt dan nu juridisch
geboden wordt, is vanuit kerkhistorisch en oecumenisch standpunt moeilijk te negeren.
Ook is niet te loochenen dat vele kerken uit de niet-Westerse wereld, samen met de
katholieke Oos-

12

De situatie van de vrouw in de katholieke Kerk, in Pro Mundi Vita Bulletin, 83, 1980.
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terse kerken, niet gelukkig zijn met de gangbare officiële interpretatie van de
‘communio’, die de balans voortdurend doet overhellen naar de uniformiteit en elke
poging tot differentiëring systematisch (in de volle betekenis van het woord) afremt
- iets waarover o.m. de Canadese Bisschoppenconferentie, in nauw contact met
Latijnsamerikaanse kerken, in 1981 publiek en onomwonden haar beklag maakte13.
Inderdaad, voor een levende kerk betekent trouw aan Vaticanum II dat men verder
wil gaan dan de letter van Vaticanum II. En dit zal betekenen een werkelijk andere
verhouding tussen ‘top’ en ‘basis’, tussen gelovig leiderschap en gelovig volk. Niet
zonder reden zei Afonso Gregory, hulpbisschop van Rio de Janeiro onlangs: ‘De
basisgemeenschappen zijn het enige instrument om de echte deelname van de armen
aan de kerk mogelijk te maken’.
De ontwikkelingen in Europa en in Vlaanderen lijken erop te wijzen dat die ‘armen’
bij ons weldra door ‘allen’ zullen moeten vervangen worden. Inderdaad, voor alle
lagen van de bevolking zal het ambt gemeenschapsverbonden zijn, of niet zijn. En
hier gaat het wel degelijk om het voortbestaan van de institutionele kerk, dat toch
niet automatisch gewaarborgd is. Ook Vlaanderen staat op een keerpunt en met het
IPB mag men zich niet alleen zorgen maken om de kerk van morgen, maar ook
oplossingen zoeken, over de vele, zelden evangelisch verantwoorde, dode punten
heen.

13

Ook dom B. Butler osb, hulpbisschop van Londen, vond het treurig dat ‘The Church still
functions as though the Pope were an absolute monarch’ (B.C. Butler, The Bishop of Rome,
in The Tablet, 6.3.1982, p. 224).
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Twee Duitslanden: hun mogelijkheden en problemen
L.L.S. Bartalits
De nog steeds niet definitief opgeloste regeling van de Duitse kwestie geldt als
een van de belangrijkste internationale problemen. Bij herhaling is gebleken
welk een centrale rol de Bondsrepubliek in Europa en het Atlantische
Bondgenootschap speelt. Hierop wordt in het eerste deel van ons artikel ingegaan.
Vervolgens hopen wij de verhouding tussen de Sovjet-Unie en de beide Duitse
staten te verhelderen, om tenslotte aandacht te besteden aan de interne
verhoudingen en de positie van de DDR.
De politiek van Bonn bevindt zich momenteel in zwevende toestand. Bondskanselier
Schmidt is de afgelopen maanden (ondanks zijn zege op het SPD-Congres in april
jl.) veel van zijn vroeger gezag kwijtgeraakt. Behalve de sociale en economische
problemen in de BRD zijn er de speculaties over de ‘Ostpolitik’. Medio januari werd
een studie van de planningstaf van het ‘Auswärtiges Amt’ gepubliceerd, die zich
inliet met mogelijke wijzigingen in de ontspanningspolitiek. Aanleiding daartoe was
de kritiek van Westerse landen op de aanvankelijk behoedzame reacties van de
Bondsregering op de militaire coup in Polen. Deze niet altijd faire kritiek heeft Bonn
verrast, verschrikt en ook wel verbitterd. De studie gaf toe dat men op zijn minst bij
de presentatie van het Westduitse standpunt fouten had gemaakt.
De opstellers van het stuk bevalen derhalve een duidelijker onderstreping aan van
de vaste binding van de BRD aan het Westelijk Bondgenootschap. Tevens moest
men formuleringen en acties vermijden die de indruk konden wekken, als bevond
Bonns politiek zich in een neutralistisch niemandsland, op gelijke afstand van Moskou
en Washington. De ‘Vereinbarkeit von Allianzpolitik und Ostpolitik’ moest verzekerd
blijven. Geen inhoudelijke zwenking dus, alleen een betere presentatie. Schmidt en
Genscher zouden bij hun recente optreden in de Bondsdag met deze aanbevelingen
rekening hebben gehouden. Beider maneuvreerruimte is klein: een echte afwijking
van de détentepolitiek zou hun achterban in gevaar brengen. Egon Bahr had met het
oog op het inmiddels te München gehouden partijcongres verklaard dat de SPD
consequent aan de détente-conceptie
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zou vasthouden: tot die lijn was in 1967 in de NATO besloten. En in het partijblad
Vorwärts schreef hij dat men economische samenwerking met de
Warschaupact-landen zoekt niet alleen omwille van het materiële nut, doch zeer
bewust ook omwille van haar ontspanningspolitieke functie op lange termijn. Tegen
die achtergrond zal het Schmidt niet meevallen tegemoet te komen aan de
sanctiewensen van Washington.
De machtsgreep in Polen was het begin van een reeks tegenvallers. Schmidt, die
op dat moment zijn lang uitgestelde bezoek aan de DDR bracht, pleitte voor
terughoudendheid en verzette zich tegen Westelijke sancties. De VS - toch al
geïrriteerd door de aardgastransactie van Bonn met Moskou en de uitblijvende
defensie-inspanning van de BRD - namen dit hoog op. Anders dan twee jaar geleden,
na de Russische invasie in Afghanistan, kreeg Schmidt dit keer geen ruimte om een
verzoenende rol tussen de twee supermogendheden te spelen.
De groeiende ergernis in Bonn over de gang van zaken, inclusief de naar chantage
riekende discussies in de senaat over terugtrekking van Amerikaanse troepen, kan
evenwel niet verhelen dat de BRD meer rekening met de VS moet houden dan meestal
wordt toegegeven. Om b.v. het aardgasnet te kunnen aansluiten op West-Berlijn, is
toestemming van de Westelijke geallieerden en de VS nodig. Omdat Bonn moeilijk
op eigen houtje voet bij stuk kan houden, leunt Schmidt nu weer sterker bij Frankrijk
aan. Op de Frans-Duitse topbespreking van februari in Parijs heeft Schmidt de harde
verklaring over Polen van de Fransen overgenomen, terwijl Mitterrand op zijn beurt
de Westduitsers rugdekking gaf inzake het aardgascontract.

Op de proef gestelde NATO
Het Atlantisch Bondgenootschap werd door de gebeurtenissen in Afghanistan, Iran
en Polen zwaar op de proef gesteld. De huidige crisis binnen de NATO is veel
fundamenteler dan alle vorige. De verdeeldheid tussen de VS en West-Europa over
Afghanistan en Polen - bovenop de reeds bestaande Amerikaanse-Westeuropese
meningsverschillen omtrent problemen als de modernisering van kernwapens,
wapenbeheersing en de betrekkingen met het Oostblok - doet in de VS de vraag
rijzen of de Europese bondgenoten het nog wel waard zijn dat zij verdedigd worden.
Bovendien zaaiden de Afghaanse, Iraanse en Poolse crises verdeeldheid in
West-Europa zelf. Daar komt nog bij dat SALT niet langer een instrument blijkt te
zijn voor een echt gemeenschappelijk veiligheidsbeleid. In heel deze crisis speelt de
BRD een opvallende rol, waardoor de problemen van
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dat land binnen het bondgenootschap een extra accent kregen.
De positie van de Bondsrepubliek binnen de NATO is uitermate gecompliceerd.
Om te beginnen is de BRD thans niet meer uitsluitend een economische reus, maar
werd zij dank zij de Ostpolitik tevens een belangrijke politieke macht. Niettemin
heeft zij zich binnen de NATO uiterst terughoudend opgesteld en niet die rol gespeeld
die zij op grond van haar economische, politieke en militaire betekenis had kunnen
spelen. Die reserve werd ingegeven door de vrees voor een eventuele herleving van
anti-Duitse sentimenten in sommige Westeuropese landen en door het verlangen om
de Sovjet-Unie niet te veel tegen zich in het harnas te jagen. De Ostpolitik voldeed
niet aan de oorspronkelijke verwachtingen: enerzijds versterkte zij bij de autoriteiten
van de DDR de neiging tot ‘Abgrenzung’ op politiek en cultureel gebied; anderzijds
noopte zij de Kremlinleiders hun aandacht steeds meer op de Bondsrepubliek te
richten bij hun streven naar een voortzetting van hun Westpolitiek. Daardoor ziet de
BRD zich steeds meer gedwongen om een wankel evenwicht te handhaven tussen
haar relaties met Washington èn Moskou en wordt zij daarbij door haar Westelijke
bondgenoten wantrouwend gadegeslagen.

De crisis van 1980
Het meningsverschil tussen de Amerikaanse en Westeuropese NATO-partners ten
gevolge van de Russische bezetting van Afghanistan stelde de positie van de
Bondsrepubliek als bemiddelaar (die zij had verworven dank zij haar speciale
betrekkingen met Washington, Parijs, Moskou en Oost-Berlijn) ernstig op de proef.
De crisis van 1980 legde de zwakke plekken bloot in de betrekkingen tussen de BRD
en de VS. De binnenlandse consensus over de buitenlandse politiek brokkelde af; de
moeite die de Bondsregering zich getroostte om de stem van heel West-Europa in
de NATO krachtiger te laten doorklinken irriteerde de Amerikanen; de wederzijdse
spanningen deden het aanzien van Washington in Bonn aanzienlijk dalen. Toch
speelde de BRD een vooraanstaande rol bij het overwinnen van de meest acute
gevaren van de crisis van 1980: zij spande zich tot het uiterste in om een openlijke
breuk binnen de NATO te voorkomen, zij zorgde ervoor dat de Oost-West-dialoog
niet volledig afbrak en zij nam initiatieven om de onderhandelingen over
wapenbeheersing te hervatten. De crises van 1980 in de Oost-West en in de
Amerikaans-Westeuropese betrekkingen hadden nog maar eens duidelijk aangetoond
hoezeer de BRD voor de belangrijkste doelstellingen van haar buitenlandse politiek
afhankelijk bleef van een zekere mate van wederzijdse verstandhouding
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tussen Washington en Moskou. Tegelijk werd duidelijk dat de Bondsrepubliek - dank
zij haar bijzondere positie - bij uitstek geschikt was om als bemiddelaar op te treden
en dat zij het best geplaatst was om de politieke voorwaarden te scheppen voor de
totstandkoming van een toenadering tussen Oost en West op het gebied van de
veiligheidspolitiek. Bij ontstentenis van een officieel Europees kader voor de
Oost-West-betrekkingen zijn de officieuze activiteiten van de Bondsrepubliek van
het allergrootste belang: zij is de voornaamste Westeuropese NATO-lidstaat, de
belangrijkste handelspartner van Oost-Europa, het Westerse land dat het meest van
de ontspanning heeft geprofiteerd, en één van de twee Duitse staten die zich scherp
bewust is van de onrust die een wederopleving van de Duitse kwestie teweeg zou
brengen. Die bemiddenlingstaak kan zij echter alleen met succes volbrengen wanneer
alle leden van het Bondgenootschap die belangrijke plaats van de BRD onderkennen
en begrip opbrengen voor haar moeilijke en ingewikkelde positie.

De Bondsrepubliek en Europa
Medio 1981 hebben vier research-instituten in de VS, Engeland, Frankrijk en de
BRD een studie uitgebracht over de gewijzigde wereldsituatie. Zij wierpen de vraag
op of de Bondsrepubliek voortaan niet een zuiver nationaal beleid zou moeten voeren
in plaats van zich te oriënteren op het Atlantisch Bondgenootschap. Niet langer is
de Oost-West-verhouding maar het conflict tussen de VS en de SU het overheersende
thema van de wereldpolitiek. Beide supermachten voelen zich bedreigd. Daarnaast
heeft zich wereldwijd een toenemende verbrokkeling voltrokken, die blijkt uit de
emancipatie van de ontwikkelingslanden, de groeiende macht van West-Europa en
de opkomst van de multinationale ondernemingen. Al die verschillende machtscentra
willen echter zoveel mogelijk buiten het Amerikaans-Russische conflict blijven.
Ook de positie van de Bondsrepubliek is veranderd. Haar economische en politieke
belangen reiken tegenwoordig tot ver over de eigen grenzen. Al met al genoeg redenen
om aan de BRD, Engeland, Frankrijk, Japan en de VS samen de hegemonie in de
Westerse wereld toe te kennen, wat tevens de status van de Bondsrepubliek zou
verbeteren. Die vijf landen zouden dan de Westerse belangen in de wereld moeten
behartigen. Hoe veelbelovend ook op het eerste gezicht, toch moet deze optie
afgewezen worden. In de huidige context is een wereldpolitiek van Europese staten
niet haalbaar, wél daarentegen een Europese wereldpolitiek. Ook de Bondsrepubliek
zou het meest gebaat zijn met een Westeuropese samenwerking.
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Een dergelijk regionaal Europees verband kan slechts tot stand komen door een
functionele samenwerking, die zich op economisch gebied reeds aftekent. Willy
Brandt sprak al van een kern-Europa, waarbij men uiteraard moet denken aan het
Europa van de Tien, dat zou kunnen uitgroeien tot een economisch, politiek en militair
samenwerkingsverband. Reeds heeft de Europese Gemeenschap goede economische
betrekkingen tussen de VS en West-Europa bewerkstelligd. Een Europese Unie zou
trouwens een betere partner zijn voor de VS dan een los conglomeraat van kleine en
middelgrote staten.
West-Europa heeft overigens veel meer dan de VS oog voor het feit, dat de meeste
conflicten in de Derde Wereld niet aan het Sovjet-expansionisme moeten worden
toegeschreven, maar aan politieke en sociale spanningen. Het Midden-Oosten-conflict
vormt daarvan een duidelijk bewijs. In die regio zou een gemeenschappelijk
Westeuropees optreden wellicht een heilzaam effect sorteren. Zo heeft ook een
Europees-Amerikaanse samenwerking in Zimbabwe tot resultaten geleid en kan
misschien ook de kwestie-Namibië op analoge wijze worden opgelost. De Europeanen
begrijpen beter dan de VS dat tussen conflict en geweld geen onveranderlijke relatie
bestaat, maar dat beide veeleer deel uitmaken van een bepaalde politieke samenhang,
die door alle partijen kan worden beïnvloed. De Verenigde Staten hebben verzuimd
in Angola en Midden-Amerika de politieke voorwaarden te scheppen die de Russen
hadden kunnen verhinderen om hun invloedssfeer in die gebieden uit te breiden.
Behartiging van de belangen van de Derde Wereld kan alleen maar voordelen
opleveren voor het Westen.
Een zogenaamde Duitse wereldpolitiek betekent in deze tijd allereerst een verdere
uitbouw van de Europese Politieke Samenwerking. Maar daartoe moet de Europese
communicatie beter worden geïntegreerd in het nationale besluitvormingsproces van
de verschillende landen. De koppeling van een Westeuropese militaire samenwerking
aan de Amerikaanse nucleaire paraplu lijkt voorlopig toekomstmuziek. Maar wellicht
kan het uit de jaren vijftig bekende orgaan van de Westeuropese Unie nieuw leven
worden ingeblazen en ditmaal gaan functioneren als kader voor de opbouw van een
Europees defensieapparaat.

De Sovjet-Unie en de beide Duitslanden
De verscherping van de Oost-West-tegenstellingen sinds de Russische invasie in
Afghanistan heeft nog eens duidelijk gemaakt welke belangrijke plaats de beide
Duitslanden in de buitenlandse politiek van de SU inne-
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men. Enerzijds kunnen de Kremlinleiders tevreden zijn over de
Westduits-Amerikaanse meningsverschillen m.b.t. de te volgen koers tegenover de
Sovjet-Unie, over de opkomst van een krachtige vredesbeweging in de BRD en over
de voorgenomen import van aardgas uit West-Siberië in ruil voor export van
hoogwaardige technologie door de BRD; anderzijds vreest men in Moskou dat de
gebeurtenissen in Polen een nadelige invloed kunnen hebben op de politieke stabiliteit
van de DDR.
De voornaamste doelstelling van de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie ten
opzichte van de beide Duitslanden is steeds geweest: te voorkomen dat Duitsland
ooit weer een gevaar voor de veiligheid van de SU zou vormen. Daarom was er de
SU alles aan gelegen zowel de BRD in toom te houden als een strikte controle over
de DDR te blijven uitoefenen.
Toen de Kremlinleiders in 1969 besloten tot onderhandelingen met de
Bondsrepubliek, stonden hun twee doelstellingen voor ogen: de grondslag te leggen
voor een algehele ontspanning in Europa èn de Bondsrepubliek aan te moedigen tot
grotere onafhankelijkheid ten opzichte van de VS. De vriendschappelijke sfeer in de
betrekkingen tussen de SU en de BRD bereikte omstreeks 1973 een hoogtepunt en
nam, nadat Brandt in 1974 door Schmidt als bondskanselier was opgevolgd, weer
af. Na de invasie in Afghanistan wisselde de SU heftige aanvallen af met gebaren
van verzoening.
De handelsbetrekkingen tussen beide landen hebben zich, sinds de normalisering
van de diplomatieke betrekkingen, sterk uitgebreid. De crisis van Afghanistan heeft
daarop weinig of geen invloed gehad. Bonn wilde, als teken van solidariteit met de
VS, wel meedoen aan de boycot van de Olympische Spelen in Moskou, maar weigerde
deel te nemen aan een handelsembargo tegen Moskou. Ondanks Polen zullen de
economische betrekkingen tussen de BRD en de SU in de komende jaren
waarschijnlijk nog verder toenemen (o.m. deelname van de Bondsrepubliek aan het
project van de grote aardgasleiding vanuit West-Siberië).
Sinds 1969 wordt de politiek van de SU ten opzichte van de DDR in sterke mate
bepaald door haar betrekkingen met de Bondsrepubliek. Een belangrijke rol hierin
speelde de noodzaak voor de SU om de BRD een toenadering tussen de beide
Duitslanden in het vooruitzicht te stellen. Aan de andere kant hoopte Moskou dat
een normalisatie van de betrekkingen tussen de beide Duitse staten de weg zou
vrijmaken voor een algemene diplomatieke erkenning van de DDR, waardoor de
internationale rol van de DDR aan betekenis zou winnen. Bevreesd voor een eventuele
aantasting van de maatschappelijke stabiliteit in de DDR ten gevolge van Westerse
invloeden, was de politiek van de SU en de DDR tegelijk gericht op
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bevordering van contacten met de BRD op regeringsniveau èn op beperking van
sociale en culturele contacten tussen de beide Duitse staten.
De Kremlinleiders zien zich voortdurend genoodzaakt om het belang van een
soepele houding tegenover de BRD af te wegen tegen het belang van een strakke
controle over de DDR. Die noodzaak tot zorgvuldige afweging van verschillende
belangen doet zich eveneens voor met betrekking tot de status van Berlijn; aan de
andere kant verschaft haar rol in Berlijn de SU tevens de gelegenheid om de beide
Duitse staten onder druk te zetten door ze voortdurend eraan te herinneren dat zij
voor hun betrekkingen met de beide delen van Berlijn in feite van de SU afhankelijk
zijn. De crisis in Polen heeft aangetoond dat de SU voorrang blijft geven aan de
handhaving van de stabiliteit in de DDR boven de voordelen van nauwere
betrekkingen met de BRD.
De Sovjet-Unie zal ook in de komende jaren ernaar streven haar betrekkingen met
zowel de DDR als de BRD zo goed mogelijk te houden. Zolang er geen definitieve
oplossing van het Duitse probleem is, zal Moskou echter een eventuele onafhankelijke
toenadering tussen de beide Duitslanden niet tolereren. De kans daarop lijkt voorlopig
uiterst klein, maar de SU is zich ervan bewust dat haar betrekkingen met de beide
Duitse staten op langere termijn plotseling kunnen veranderen en dat zij daarom
zorgvuldig in de gaten moeten worden gehouden. Nog altijd is het element van
onzekerheid in de Duits-Russische betrekkingen volop aanwezig.

Twee aparte Duitse volken?
De DDR neemt te midden van de overige Oosteuropese socialistische staten een
aparte plaats in: in geheel Oost-Europa kunnen de communistische partijen hun gezag
en legitimiteit bevestigen door te appelleren aan bestaande nationalistische gevoelens.
De Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) in de DDR is er weliswaar in
geslaagd om een eigen staat op te bouwen, maar heeft tot nu toe nog steeds gefaald
in haar pogingen om bij de eigen bevolking een gevoel van nationaal identiteitsbesef
aan te kweken, los van het oude Duitse nationaliteitsgevoel.
De afwezigheid van nationalistische gevoelens bij de Oostduitse bevolking met
betrekking tot hun staat en de directe ligging aan de grens tussen socialisme en
(welvarend) kapitalisme hebben de SED steeds genoodzaakt om de staats- en
regeringsorganen, alsmede het veiligheids- en controleapparaat stevig in handen te
houden en de oppositie slechts een geringe speelruimte te geven. De laatste jaren is
het militariseringsproces in de DDR steeds verder voortgeschreden. Die tendens
werd nog eens bevestigd
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op het Tiende Partijcongres in april 1981, toen het aantal gekozen militairen in het
Centraal Comité van 8 naar 30 steeg. Andere symptomen waren de gestadige groei
van de defensieuitgaven, het inzetten van militairen in bepaalde sectoren van het
economisch leven en het verplicht stellen van militaire vorming en training op de
scholen in 1978. Verder kan men nog wijzen op de van overheidswege sterk
gestimuleerde herwaardering van bepaalde aspecten van het oude Pruisen en op het
in ere herstellen van een aantal personages uit de Pruisische geschiedenis, zoals
Clausewitz, Scharnhorst en Gneisenau.
Van officiële zijde is de laatste tijd veelvuldig de mening verkondigd dat er thans
sprake is van het naast elkaar bestaan van twee aparte Duitse volken: een socialistische
en een kapitalistische Duitse natie. De SED poogt voortdurend de eigen identiteit
van de DDR te benadrukken; in dat licht moet ook de politiek van de ‘Abgrenzung’
worden gezien. Dat wil overigens niet zeggen dat de SED-leiding contacten met de
Bondsrepubliek schuwt; zij streeft naar ‘normale’ betrekkingen, maar wijst het idee
van ‘bijzondere’ betrekkingen tussen de beide Duitse staten resoluut van de hand.
Wel probeert de DDR zoveel mogelijk te profiteren van de wens van de BRD naar
nauwere contacten. In 1980 tekenden beide landen verschillende overeenkomsten,
waarbij de BRD zich bereid verklaarde het grootste gedeelte van de kosten voor de
verbetering van de verkeersweg, de spoorlijn en het kanaal naar West-Berlijn voor
eigen rekening te nemen. Het wil in de DDR nog steeds maar niet vlotten met de
schepping van de ‘nieuwe socialistische mens’, alle officiële propaganda ten spijt.
Zo verwonderlijk is dat niet aangezien de SED steeds nadrukkelijker appelleert aan
de materialistische gevoelens van de DDR-burger. Geestelijke waarden en persoonlijke
relaties raken steeds verder op de achtergrond, terwijl misdaad, alcoholisme en
corruptie toenemen; in dat opzicht is de DDR een echte moderne staat. De eenzijdige
nadruk op economische groei en de bevrediging van materiële behoeften houden
echter wel een groot risico in voor de SED: mocht zij door een verslechtering van
de economische situatie niet meer in staat zijn de gewekte verwachtingen te voldoen,
dan behoort een grootscheeps sociaal conflict in de DDR tot de reële mogelijkheden.
Maar ook dat is elders het geval.

Westpolitiek van de DDR
De bereidheid van de Westeuropese staten om met de Sovjet-Unie en haar
bondgenoten, met name met de DDR, samen te werken op het gebied van economie
en techniek, werd voornamelijk bepaald door de verwachting
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dat men zo de regimes in Oost-Europa zou kunnen beïnvloeden. Door een bijdrage
te leveren aan de verbetering van de economie en de vermindering van de
ontevredenheid van de bevolking hoopte men dat de regeringen intern minder dwang
zouden dienen uit te oefenen en eerder geneigd zouden zijn gemaakte afspraken - in
het bijzonder met betrekking tot mensenrechten en vrijer verkeer van personen en
goederen - na te komen. De belangstelling van het Oostblok om problemen van de
eigen slecht functionerende economie met de hulp van het Westen op te lossen, bood
een aanknopingspunt voor dit beleid.
De DDR was het meeste gebaat met de stabiliseringspolitiek van het Westen. De
economische begunstiging van de DDR door de Bondsrepubliek, die door Bonn ook
in de particuliere sector werd aangemoedigd en gesteund, is nochtans niet alleen
gericht op de interne stabilisatie van de Oostduitse staat en het afbreken van
belemmeringen voor intermenselijke contacten. Een belangrijk element blijft de
bestaansmogelijkheid van West-Berlijn. De contacten met de DDR moeten open
blijven en alles wat het leven in West-Berlijn in ongunstige zin kan beïnvloeden
moet worden vermeden. De Bondsrepubliek is aangewezen op de DDR en bevindt
zich derhalve in een betrekkelijk moeilijke onderhandelingspositie. Daarbij komt
nog dat men van Westduitse kant tegenwoordig in veel gevallen contractueel gebonden
is: in geval van intrekking van concessies door de DDR kan een reactie daarop van
de Bondsrepubliek vaak niet op overtuigende wijze uit de tekst van de overeenkomsten
worden gemotiveerd. De ervaring heeft geleerd dat economische hulpverlening niet
volstond om repressie en een beleid, gericht op het weren van beïnvloeding door het
Westen in Oost-Europa, te doen afnemen en dat op deze manier geen duurzame en
betrouwbare relatie van wederkerige welwillendheid kan worden opgebouwd.
Onzekerheid in de binnenlandse politiek en druk uitgeoefend door de Sovjet-Unie
hebben geleid tot een verschuiving van de prioriteiten in het beleid ten aanzien van
het Westen: een beleid, toegespitst op het weren van Westerse beïnvloeding, haalde
het op de materiële voordelen. In de toekomst zou men in het Westen er goed aan
doen, bij het afsluiten van overeenkomsten revisieclausules op te nemen, zodat bij
het wegvallen van concessies, economische afspraken niet eenzijdig behoeven te
blijven gelden.

DDR en COMECON
Buitengewoon ongunstige economische omstandigheden (een klein land met een
beperkte binnenlandse markt, gebrek aan grondstoffen en ener-
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giebronnen, na de oorlog uit een groter economisch verband gelicht en door politieke
omstandigheden van de buitenlandse markten afgesneden), maar vooral de druk van
de Sovjet-Unie dwongen de DDR, zich aan te sluiten bij een andere, grotere
economische eenheid: de COMECON. De snelle economische ontwikkeling die de
DDR sindsdien heeft doorgemaakt, is niet zonder problemen verlopen. Het land
kampte jarenlang met een chronisch tekort aan arbeidskrachten en de hoge
investeringen gingen ten koste van de consumptie van verbruiksgoederen, waardoor
de binnenlandse ontevredenheid toenam. In het begin van de jaren zeventig werd het
roer dan ook omgegooid: industriële technologische vernieuwing,
consumptiegoederen, woningbouw en energie- en grondstoffenvoorziening kregen
de voorrang. Dank zij die nieuwe koers steeg de welvaart snel. Door een gericht
economisch en industrieel beleid slaagde de DDR erin, haar buitenlandse schulden
minder hoog te laten oplopen dan vele andere Oosteuropese staten. Door het gebrek
aan energiebronnen en grondstoffen neemt de buitenlandse handel een relatief
belangrijke plaats in. De lidstaten van de COMECON vormen voor de DDR een vast
afzetgebied voor haar industrieprodukten; aan de andere kant blijft de DDR voor
haar behoefte aan hoogwaardige industriële goederen en technologische know-how
grotendeels aangewezen op import vanuit het Westen.
Hoewel de economische betrekkingen van de DDR met het Westen, met name
met de Bondsrepubliek, in de afgelopen jaren sterk zijn gegroeid, blijven die met de
overige COMECON-staten verreweg het belangrijkst. Die oriëntatie op de
COMECON verschaft de DDR de economische ruimte die zij nodig heeft, maar
beperkt ook haar politieke en economische mogelijkheden. De crisis in Polen vormt
daarvan een goed voorbeeld: de scherpe reactie van de DDR op de gebeurtenissen
in Polen in 1980 en 1981 werd niet alleen ingegeven door de vrees voor een mogelijk
overslaan van de ideeën van de nieuwe Poolse arbeidersbeweging naar andere
Oosteuropese landen, maar ook door de economische schade die de DDR als gevolg
van de Poolse crisis leed. De DDR is door haar grote economische afhankelijkheid
van de overige lidstaten van de COMECON uitermate gevoelig voor interne
spanningen in een van die landen. De terugslag die de economie van de DDR als
gevolg van de crisis in Polen en van de eventueel hieruit voortvloeiende verslechtering
van de Oost-West-betrekkingen ondervindt, zou wel eens het sociale klimaat en
daarmee tevens de politieke stabiliteit in de DDR nadelig kunnen beïnvloeden.
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Robert Havemann 1910-1982
Ludo Abicht
Men kan moeilijk ontkomen aan de symboliek van de omstandigheden die het
sterven van de Oostduitse dissident Robert Havemann begeleidden. Tegen alle
verwachtingen in stonden de autoriteiten van de DDR de verbannen en gehate
protestzanger Wolf Biermann toe, een laatste bezoek aan zijn vriend en
geestesgenoot te brengen. Bij zijn begrafenis droegen de honderden rouwenden
openlijk het verboden Oostduitse vredesteken op hun kleren, de badge met de
bijbelspreuk over de zwaarden en de ploegscharen (het feit dat het standbeeld
van de smid, dat op de badges afgebeeld staat, een Sovjetrussisch monument is,
met profetencitaat en al, maakt de zaak niet minder betekenisvol). En tenslotte
is het een ontroerend toeval, dat deze overtuigde communist en materialist,
wiens invloed de laatste maanden bijzonder groot was binnen de hoofdzakelijk
kerkelijke vredesbeweging in zijn land, op Goede Vrijdag stierf. Elk van die
elementen belicht een aspect van deze merkwaardige persoonlijkheid, die zowel
een militant antifascist, een radicaal democratisch dissident als een nooit aflatend
activist voor de vrede is geweest. Waarbij we niet mogen vergeten, dat dit
exemplarische politieke en morele engagement gebaseerd was op een
internationaal erkend natuurwetenschappelijk werk. Hij was geen brave
utopische dromer, maar de gesprekspartner van Bohr, Heisenberg, Pauling en
Einstein en een specialist op het gebied van de fotosynthese. Zijn
wetenschappelijke en zijn politieke loopbaan én inzichten zijn bijna voortdurend
met elkaar verweven.

Natuurwetenschap en politiek
Van 1929 tot 1933 studeerde hij scheikunde en fysika in München en Berlijn. Reeds
in 1932 wordt hij lid van de communistische partij en medewerker aan het prestigieuze
Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie in Berlijn.
Terwijl hij zich voorbereidt op het doctoraat en de Habilitation sticht hij, samen met
andere antifascisten, de verzetsgroep ‘Europäische Union’ en slaagt hij erin, het
dubbele leven van gerespecteerd navorser en illegale, gezochte verzetsstrijder te
leiden. Tot hij in 1943 toch wordt aangehouden en ter dood veroordeeld. Zijn compe-
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tentie is echter zo groot, dat de Nazi's het beter vonden hem voor het wetenschappelijk
onderzoek van de Wehrmacht te gebruiken. Met gestolen laboratoriummateriaal
bouwt hij een radiotoestel en, in de gevangenis, geeft hij een illegale krant uit. Na
de bevrijding door het Rode Leger wordt hij lid van de pas opgerichte SED, maar
woont in West-Berlijn, waar hij directeur van het Kaiser-Wilhelm-Institut wordt.
Vanaf 1948 begint hij in geschriften en op straat tegen de atoomwapenpolitiek
van de Verenigde Staten te protesteren, waardoor hij eerst zijn directeurschap en in
1950 zijn betrekking als medewerker aan het instituut verliest. In de jonge DDR
wordt hij tot afgevaardigde in de Volkskammer gekozen en aanvaardt hij de leerstoel
voor fysische scheikunde aan de Humboldt-Universität. Twaalf jaar lang is hij een
van de meest gevierde en invloedrijke wetenschapsmensen in de DDR, tot hij in 1962
de partijen regeringsleiders doet opschrikken met zijn nu klassiek geworden
voordracht over het thema heeft de filosofie de natuurwetenschappen geholpen, hun
problemen op te lossen? De nog voorzichtig geformuleerde kritiek van het officiële
DIAMAT, het dialectisch materialisme, wordt hem in hogere kringen niet in dank
afgenomen en, zoals gebruikelijk, verschijnen de eerste waarschuwingen in de
partij-organen. Havemann laat zich echter niet afschrikken en begint in oktober 1963
aan een reeks van elf colleges en drie seminaries over ‘Natuurwetenschappelijke
aspecten van filosofische problemen’, die later onder de titel Dialectiek zonder
Dogma? in het Westen zullen worden uitgegeven. Deze colleges beginnen met 1.250
ingeschreven studenten uit alle faculteiten en krijgen week na week steeds meer het
karakter van politieke manifestaties, vooral omdat Professor Havemann de vreemde
gewoonte heeft, nauwgezet en onomwonden op alle vragen van de studenten in te
gaan. De reactie was te verwachten: Havemann wordt eerst als lesgever ontslagen
en krijgt daarna toegangsverbod tot de universiteit en de laboratoira. In 1966 beginnen
dan de ondervragingen door de Staatsveiligheid. Tot aan zijn dood, 9 april 1982,
leeft hij in huisarrest.
Toch verschijnen nog zijn autobiografie Vragen Antwoorden Vragen (München,
1970) en verscheidene belangrijke artikelen in Westduitse en Europese tijdschriften.
Ondanks zijn streng bewaakte isolatie blijft hij een bron van inspiratie voor de
marxistische oppositie binnen en buiten de SED, onder meer wegens zijn enthousiaste
verdediging van het Tsjechoslovaakse model tijdens de Praagse lente van 1968. Zijn
politieke inzichten worden steeds meer beïnvloed door het radicale, niet-leninistische
marxisme van Rosa Luxemburg en haar wantrouwen tegenover het
partijbureaucratische dogmatisme van de zegevierende voorhoedepartij. Net zoals
de
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andere grote dissident, Rudolf Bahro, pleit hij voor de oprichting van een nieuwe,
democratisch werkende communistische partij en voor de mogelijkheid van een
socialistische oppositie, voorstellen die binnen de realiteit van het bestaande systeem
en de verdeling van Europa als wensdromen moeten overkomen, maar die van een
integriteit getuigen die voor hem de enig mogelijke weg naar een nieuwe maatschappij
kan vrijmaken.

Natuurwetenschap en dialectiek
Robert Havemann was niet zomaar een briljant fysicus die zich daarnaast ook nog
sociaal bewogen en politiek progressief opstelde. Hij noemde zich marxist en
communist, omdat hij in zijn wetenschap de grondslagen ontdekt had van zijn
maatschappelijk engagement. Diezelfde grondslagen leidden hem ook tot een kritiek
op het ‘reëel bestaande socialisme’, dat nog maar heel weinig met dialectiek en,
vandaar, nog veel minder met democratisch socialisme te maken had. Veel minder
dan Bahro en andere Oosteuropese dissidenten interesseerde hij zich voor de corruptie
van de partijbonzen en de hypocrisie van de officiële leer, al ergerde hij zich vaak
aan de carrièrementaliteit van gewezen medestrijders tegen het fascisme. Ook richt
zijn kritiek zich niet tegen het marxisme als zodanig, zoals dat bijvoorbeeld het geval
is bij een Kolakowski en, op een andere manier, Bahro. Net als Ernst Bloch is hij
ervan overtuigd dat de mislukking van het socialistische experiment in de Sovjet-Unie
niet noodzakelijk de onmogelijkheid van de marxistische theorie en praktijk bewezen
heeft, een stelling die we overigens bij heel veel linkse dissidenten, vooral in de
DDR, aantreffen (Wolf Biermann, Rolf Schneider, Christa en Gerhard Wolf, Heiner
Müller).
In zijn voordracht van 1962 ging Havemann uit van de vaststelling dat de officiële
dialectisch materialistische filosofie, die zich uitdrukkelijk op haar
natuurwetenschappelijk uitgangspunt beroept, deze denkmethode in feite totaal had
opgegeven: ‘Er is iets vreselijks gebeurd. Het dialectische materialisme is door zijn
officiële vertegenwoordigers tientallen jaren voor alle natuurwetenschappers, ook
prominente natuurwetenschappers van de Sovjet-Unie, in toenemende mate
gediscrediteerd. Max Born kenmerkt het als pure scholastiek, ook Einstein heeft iets
dergelijks gezegd’. Dit officiële marxisme is noch wetenschappelijk noch dialectisch.
Daarom is het nodig deze filosofie opnieuw wetenschappelijk streng en logisch op
te bouwen. Dat is de opgave waaraan hij dan in Dialectiek zonder Dogma? begint
en waarmee hij een discussie inzet die ver buiten de aula van de Humboldt-Universität
en de DDR voortgezet wordt. Het komt erop aan,
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het catechismusdenken eens en voorgoed op te geven en opnieuw te gaan zoeken
naar een ‘geestelijke grondhouding en een methode die de wereld in haar onoplosbare
contradictie toch als eenheid begrijpt’, een theorie die principieel geen enkele
verworvenheid van de moderne wetenschap kan uitsluiten.
Via een kritische analyse van het objectieve idealisme en het daarmee direct
verwante mechanische materialisme komt Havemann tot de noodzakelijkheid van
de twijfel als grondslag van het moderne materialisme, een twijfel die de eigen
fundamentele posities ononderbroken ter discussie moet stellen om überhaupt een
verdere historische ontwikkeling mogelijk te maken. Hij vergelijkt deze systematische
twijfel met het ontwikkelen van de modellen van de cybernetica, waarbij hij tot de
aanvaarding van een teleologisch aspect gebracht wordt, in tegenstelling tot de
klassieke selectietheorie van Darwin en de meeste materialisten: ‘Het herkennen gaat
van de verschijning naar het wezen, van het eenvoudige wezen naar het steeds diepere
wezen’. Dit inzicht leidt dan weer tot een nieuwe manier van kijken, waarbij we
ontdekken dat er geen sprake kan zijn van een naturalistische benadering, in de
filosofie evenmin als in de kunst: ‘Het denken begint met de onoplosbare dialectische
contradictie tussen identiteit en verscheidenheid’, pas door de erkenning hiervan
kunnen we van bewustzijn spreken. Door de traditie van dit bewustzijn komen we
tot de accumulatie van kennis en tot een eerste aanvoelen van het ontwikkelingsproces
waarvan we zelf een bestanddeel zijn. Politiek vertaald betekent dit, dat er geen
democratie mogelijk is zonder het grootst mogelijke en gekwalificeerde aanbod aan
informatie, omdat schematisch en oppervlakkig denken steeds onvrijheid met zich
brengt.
Deze tegenstelling tussen identiteit en verscheidenheid, tussen moment en proces,
krijgt haar dialectische bepaling door de discussie over de tegenstelling tussen het
eindige en het oneindige, een dialectische verhouding die door de relativiteitstheorie
natuurwetenschappelijk aangetoond kan worden. Vanuit de quantenmechanica komt
hij tot een discussie van toeval en noodzakelijkheid en, vandaar, tot een verandering
van het causaliteitsbegrip. Dat is een directe aanval op het determinisme van de
officiële ‘marxistische’ theorie en praktijk en een herbevestiging van de essentiële
menselijke vrijheid. De mens is geen speelbal van zogenaamd blinde toevallen, maar
kan van de toevalligheid van de gebeurtenissen gebruik maken om zijn doel te
bereiken: ‘De vrijheid van de mens bestaat juist hierin, dat de toekomst van de wereld
bepaald kan worden omdat ze het nog niet is’. Daarom is er ook geen sprake van een
reële tegenstelling tussen quantenmechanica en marxisme, zoals dat jarenlang van
beide kanten werd volge-
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houden. Havemann illustreert dit met citaten uit de Tao te king van Laotse: ‘Men
moet inwerken op dat, wat er nog niet is’. Dat die vrijheid nooit beperkt kan worden
tot het individuele, volgt uit het inzicht dat die mogelijkheid, ‘datgene wat nog niet
bestaat’, het voorrecht van alle mensen is, omdat we allen ‘de fantastische
mogelijkheden’ kunnen ontdekken die de wereld ons biedt.
Deze schematische en onvolledige samenvatting van de eerste acht colleges wil
slechts een aanduiding geven van de manier waarop Havemann zijn theorieën
ontwikkelt. Vanaf de zesde voordracht (22 november 1963) begint hij telkens met
‘voorafgaande bemerkingen’, die ofwel slaan op een discussie die in het officiële
tijdschrift van de universiteit gevoerd wordt ofwel reacties zijn op vragen van
studenten, die hij dan in zijn nieuw college verwerkt. Men heeft hier dus te maken
met een ontwikkeling die tijdens de cursus aan de gang is, eerder dan met een
uitgewerkte lessenreeks. De verwijzingen naar de sociaal-politieke realiteit worden
daardoor ook frequenter, omdat professor en studenten heel goed beseffen, wat de
implicaties van dit soort denken kunnen zijn.
Toch blijft Havemann zich houden aan het strikt natuurwetenschappelijke karakter
van zijn uitgangspunt, omdat hij gelooft dat dit voor hem de enige aanvaardbare
manier is om zijn filosofische kritiek te verwoorden. Daardoor weerlegt hij ook
impliciet het verwijt van partijkaders en politiek conservatieve collega's, dat hij met
zijn colleges in feite een politieke polemiek aan het voeren is, die alleen maar om
tactische redenen in een gepast natuurwetenschappelijk kleedje wordt gestoken. Dat
soort misvatting vinden we trouwens vaker terug, zowel in SED-kringen als in het
Westen, waar men bijna systematisch de DDR-literatuur als een soort van ‘versluierde
politieke oppositie’ gaat voorstellen en daarbij niet bemerkt dat de praktische politieke
gevolgen van bepaalde publikaties direct voortvloeien uit de literaire en filosofische
argumenten en niet omgekeerd. De rest blijft artistiek onbevredigende ‘littérature à
thèse’, de ‘tendensgeschriften’ die al door Heine in onder meer Atta Troll belachelijk
werden gemaakt. Als men Havemann iets kan verwijten, dan is het juist dit totale
gebrek aan tactische berekening, een zekere politieke wereldvreemdheid die in de
isolatie slechts kon toenemen.

Vrijheid en socialistische ethiek
Het laatste en politiek het meest controversiële deel van Dialectiek zonder Dogma?
is gewijd aan de begrippen vrijheid en moraal. Aan het begin van het negende college,
op 13 december 1963, vraagt hij nog eens publiek om
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reacties en kritiek, ‘want ik ben niet bang voor discussie, maar wil die juist’. Alleen
de studenten zullen op dit verzoek ingaan, terwijl de autoriteiten het gesprek als
beëindigd beschouwen: hier valt alleen nog te handelen.
Vrijheid is voor Havemann een opgave van de menselijke geschiedenis. De mensen
ontwikkelen hun inzicht in de wereld, maar op elke beet in de appel van de boom
der kennis reageren de autoriteiten met repressie, van Jahwe in het Aards Paradijs
tot de partijbureaucraten in Berlijn. Het verwerven van kennis en dus meer vrijheid
is nooit een onschuldige bezigheid geweest. Ook afgezien van deze reactie (in de
volle zin van het woord) heeft het verkrijgen van kennis steeds vol contradicties
gezeten: hoe meer de mensen de natuur leerden beheersen en gebruiken, des te groter
werden de onvrijheid en ongelijkheid in de maatschappij; hoe meer de mens leerde
produceren, des te meer werd hij vervreemd van zichzelf en afhankelijk van zijn
eigen produktie. Deze tegenspraak zat ook in de revolutionaire momenten van de
geschiedenis: ‘Door de revolutionaire verandering van de maatschappij veranderde
slechts de vorm van onvrijheid, waarbij tegelijk de versluiering van de uitbuiting
volmaakter werd’. Hier is geen sprake van een lineaire ontwikkeling van de
geschiedenis of van een optimistisch geloof in de onstuitbare vooruitgang. De analyse
van de gebeurtenissen die volgen op de Franse en Russische revoluties volstaan om
dit optimisme van de Verlichting (en van het dogmatische marxisme) de kop in te
drukken. De ervaringen van het Stalinisme en het neo-Stalinisme ontkrachten in
Havemanns ogen de officieel gehuldigde stelling over de tegenstelling tussen een
ondergaande wereld (het kapitalisme) en een wereld in opgang (het socialisme).
Beide delen van de éne wereld zijn niet alleen historisch van elkaar afhankelijk, maar
hun ontwikkeling en verdere verandering is één totaal proces van de menselijke
geschiedenis. Daarom leidt de bestaande isolatie noodzakelijk tot stagnatie aan beide
kanten van de ideologische grens.
Een verdere vruchtbare contradictie in het begrip vrijheid is de tegenstelling tussen
individu en maatschappij. Een maatschappij die op de een of andere manier erin zou
slagen, deze tegenstelling op te heffen, zodat alle individuen zich aan de sociale
noodzakelijkheid zouden onderwerpen, zou meteen ophouden, zich nog verder te
ontwikkelen. Daarom is de strijd tegen ‘de nieuwe vormen van versluiering van de
werkelijkheid’ in de socialistische landen een moreel-politieke opgave, die men niet
eenvoudig tot de strijd tegen het kapitalisme en het imperialisme van het buitenland
kan reduceren. Tegelijkertijd staat deze nieuwe moraal op een ander niveau dan de
klassieke burgerlijke moraal, waarvan hij de geboden als volgt
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omschrijft: ‘Morele eisen zijn eisen die weliswaar maatschappelijk noodzakelijk zijn,
maar die door diegenen die ze moeten volgen, niet ingezien kunnen worden. Ze
moeten geloofd worden’. Voor Havemann komt het erop aan, een nieuwe maatschappij
op te bouwen die geen morele voorschriften meer nodig zal hebben om te kunnen
voortbestaan. En weer illustreert hij dit met een citaat van Lao-tse:
Geef jullie vroomheid op, gooi jullie sluwheid weg
en het volk zal honderdvoudig winnen.
Geef de moraal op, gooi de plicht weg
en het volk keert terug naar de familie en de liefde.
Geef de rijkdom op, gooi de winst weg
en er zullen geen dieven of rovers meer zijn.

De nuchtere natuurwetenschapper is zich ervan bewust dat deze visie utopisch is,
omdat zo'n maatschappij nooit volledig bereikt kan worden, ‘we zullen steeds slechts
op weg daarheen zijn’. Maar de stappen, die realistisch op deze weg afgelegd kunnen
worden, rechtvaardigen de volledige inzet van allen die terecht met de bestaande
werkelijkheid geen vrede willen nemen.
In deze samenhang ontwikkelt Havemann in 1963, het verschijningsjaar van Betty
Friedans manifest The feminine Mystique, ideeën over het feminisme, waarop jammer
genoeg noch in de marxistische noch in de feministische discussie ingegaan werd.
Vanuit zijn vrijheidsbegrip en de noodzaak van een nieuwe moraal komt hij tot de
conclusie, dat de opheffing van het patriarchaat wezenlijk met de emancipatiestrijd
van alle mensen verbonden is. In een nieuwe maatschappij moet het onmogelijk zijn
dat mensen elkaar nog binnen een afhankelijkheidspositie kunnen ‘hebben’, wat
meteen inhoudt dat het huwelijk in de huidige vorm zinloos zal geworden zijn, omdat
het evengoed als andere verhoudingen van ongelijkheid op uitbuiting en immoraliteit
berust. Ook in dit opzicht is de consistentie van Havemanns denken merkwaardig,
omdat het ook binnen het westerse marxisme nog jaren zal duren vóór men zich
grondig met de feministische problematiek zal bezighouden. Het zal dan ook niemand
verwonderen dat dergelijke stellingen door de SED-ideologen als meer dan verdacht
werden beoordeeld.
Twee van de drie seminaries die op de colleges volgden, zijn opnieuw aan het
probleem van de moraal gewijd. De vragen van de studenten bepalen de richting van
de discussie, zo onder meer:
- Waaraan ligt het, dat in onze arbeiders- en boerenstaat een bureaucratie kon
ontstaan?
- Is het mogelijk een nieuwe moraal te ontwikkelen, die de optimale be-
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vrediging van alle driften (Triebe) toelaat, zonder daarbij de maatschappij kapot
te maken?
- Op welk hypothetisch mensenbeeld berust uw visie van een mogelijke nieuwe
morele maatschappij?
Havemann weigert deze vragen abstract en louter theoretisch te beantwoorden, omdat
de omstandigheden waarin we leven een volledige ontplooiing van een nieuwe moraal
verhinderen: ‘Het streven naar heerschappij in een maatschappij waarin de mensen
door anderen beheerst worden, is de bron van al het immorele dat uit de immoraliteit
van de maatschappelijke situatie ontstaat’. Deze opvatting, die aan Blochs ‘militante
hoop’ herinnert, zou men met Pascals weddenschap kunnen vergelijken: hoewel het
helemaal niet bewezen is dat de veranderde maatschappelijke omstandigheden dat
machtsstreven zullen uitschakelen, blijft deze hypothese menselijk bevredigender
dan haar alternatief, dat erin zou bestaan, de kansen op verandering en verbetering
op voorhand op te geven. Op deze mogelijkheid bouwt Havemann zijn visie van de
nieuwe morele maatschappij. Tegen de opwerpingen vanuit de sublimatietheorie,
die de stellingen van Freud in Das Unbehagen an der Kultur herhalen, voert hij aan
dat die in laatste instantie teruggaan op de idee dat de mens als sociaal wezen
biologisch gedetermineerd zou zijn. Hierbij verliest men al te vlug uit het oog dat
ook deze opvatting een ideologie is, die als onweerlegbare wetenschappelijke waarheid
aangeleerd en verspreid wordt. Ook deze ideologie kan slechts door streng
wetenschappelijk onderzoek efficiënt weerlegd worden. Deze weerlegging van,
enerzijds, het biologisme en, anderzijds, het Verlichtingsoptimisme is een eerste stap
in de richting van een nieuwe, socialistische moraal. Deze moraal moet volgens
Havemann uit de volgende elementen bestaan: ‘solidariteit, verzet, twijfel aan al het
overgeleverde, zelfvertrouwen, vastberadenheid om de situatie te veranderen’. Het
valt te betreuren dat hij dit ambitieuze programma nooit in een later boek uitgewerkt
heeft, zodat we nu op dat ene korte seminarie en, vanzelfsprekend, op het getuigenis
van zijn eigen leven aangewezen zijn. Maar men ziet hier toch duidelijk het verband
tussen natuurwetenschap en filosofie en de centrale plaats die de moraal in deze
filosofie inneemt.
Het democratische socialisme, waarvan hij in de periode na het Twintigste
Partijcongres van de KPSU en, vooral, tijdens de Praagse lente, een begin zag, werd
(nog) niet gerealiseerd, en vandaag kan men zich de vraag stellen, of een zodanige
verandering binnen de gegeven geo-politieke structuur en de nog steeds bestaande
sociaal-politieke blokken verwezenlijkt kan worden. In december 1981 zei Bahro in
een interview in Antwerpen dat hij de radicale vasthoudendheid van Robert Havemann
bewonderde,
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maar dat hij voor zichzelf niet in een ‘Havemann-lot’ geloofde. Maar hij gaf toe dat
de ontwikkeling van de vredesbeweging in West- en Oost-Europa wellicht een nieuwe
aanzet betekende tot een versoepeling van de defensieve kramphouding van de
Sovjet-Unie en, vandaar, de mogelijkheid om op langere termijn de landen van
Oost-Europa, zelfs de DDR, uit hun politieke en ideologische afhankelijkheid los te
weken. Als de vredesbeweging in de DDR erin slaagt, een steeds grotere massa aan
te spreken en de formalistisch verstarde dialoog tussen de pacifistische christenen
en de democratisch geëngageerde marxisten opnieuw op gang te brengen, zal dat in
grote mate de erfenis zijn van mensen als Bloch en Havemann, die ondanks alle
tegenkantingen nooit de menselijke kern van hun overtuiging opgegeven hebben.
Over die erfenis heeft Havemann, ongewild, gesproken toen hij, tijdens een
uiteenzetting over de reële kans op een nucleaire catastrofe, verklaarde: ‘Maar het
spreekt tegen het wezen van het menselijke, als we ons in deze situatie fatalistisch
aan het noodlot onderwerpen. Wij moeten het onsterfelijke in ons in leven houden’.
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Ik maak de Mythe
Hugo Claus over zijn relatie met de antieken
Paul Claes
Claus' bewerkingen van antieke auteurs zijn welbekend: Seneca's sinds de barok niet
meer opgevoerde stukken Thyestes, Oedipus en Phaedra en Euripides' sinds eeuwen
vergeten Orestes zijn in zijn adaptatie kassuccessen geworden. Minder bekend is dat
de bundel Oog om oog vertalingen van epigrammen uit de Griekse Anthologie bevat.
Voor het grote publiek is het ook een goed bewaard geheim dat zijn andere werken,
romans, toneelstukken en gedichten, tal van aanhalingen uit antieke literatuur en
zinspelingen op oude mythen behelzen. Op het eerste gezicht is het vreemd dat een
modernist als Claus zo vaak leentjebuur speelt bij de antieken. In mijn boek De mot
zit in de mythe (dat volgend jaar bij de Bezige Bij verschijnt) heb ik geprobeerd het
verschijnsel zo uitvoerig mogelijk te beschrijven en er een verklaring voor te geven
vanuit het standpunt van de lezer. Het leek me niet meer dan rechtvaardig de auteur
zelf over zijn praktijk aan het woord te laten. In het volgend vraaggesprek1 heeft hij
het vooreerst over de invloeden die hij ondergaan heeft, vervolgens over zijn werk
als vertaler en bewerker van antiek materiaal en tenslotte over zijn ambigue
verhouding met de oude mythe.

De reflex van de autodidact
Hugo Claus, hoe komt een modern auteur ertoe de antieken een zo belangrijke plaats
in zijn werk te geven?
Misschien zou ik het kunnen verklaren door het feit dat ik zoals om het even welke
auteur niet uit de bomen gevallen kom: ik ben geen Neanderthaler. De geschiedenis,
alles wat mij voorafgaat, heeft zijn neerslag in

1

Dit interview had plaats op 28 augustus 1981 en werd uitgezonden (zij het niet helemaal
onder deze vorm) door BRT-3 op 15 oktober 1981.
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wat ik doe. Aangezien de Griekse en Romeinse oudheid een gedeelte is van de
opvoeding van het hele Westen, is het vrij logisch dat die ook zijn neerslag heeft.
Dat is niet altijd zo'n directe lijn: het Christendom, zoals het op ons toekomt, is door
de oudheid bepaald en door die filter heb ik ook weer allerlei echo's opgevangen.
Zelfs als ga je maar tot je veertiende jaar naar school, dan nog is die opvoeding door
de oudheid bepaald. Mijn schoolopleiding is miniem: ik ben op een kostschool
opgevoed en dan ben ik terechtgekomen in een atheneum en in een college tot de
tweede Latijnse klas. Ovidius, daar heb ik geen enkele herinnering aan; Julius Caesar,
dat weet ik nog een beetje...
Wanneer is die belangstelling dan wel ontstaan, als ze niet zozeer op de schoolbanken
ontstaan is? Wie waren je voorbeelden?
Het is pas toen ik gedichten begon te schrijven dat ik begon te refereren naar allerlei
elementen uit de klassieke oudheid. Dat is een reflex van de autodidact die vindt dat
wat hij vertelt, misschien ondersteund moet worden door referenties die bij andere
mensen als zeer serieus ervaren worden. Toen ik begon te schrijven was ik
gefascineerd door twee dingen: de Amerikaanse literatuur en de surrealisten. Die
imiteerde ik dan. Mijn gedichten zijn soms zowat calques, carbonblaadjes van
surrealistische dichters. Mijn beginromans zijn zeer geïnspireerd door de Amerikaanse
literatuur, maar omdat dat zo voor de hand lag, zo gemakkelijk was, dacht ik dat ik
zo'n soort contrapunt moest hebben dat ging in de richting van wat ik toen als wortels
beschouwde. Daarom greep ik terug naar de oudheid, daarin ook gesteund door het
lichtende voorbeeld van Ezra Pound, die ik toen ik een jaar of achttien was, als de
meest monsterachtige en dus ook meest vererenswaardige figuur beschouwde. Ik
zag dat zijn gedichten bestonden uit een collage van allerlei antieke rommel en vrij
logisch entte ik mijn verzen daar ook op. Ik denk dat in een gedichtenbundel als
Tancredo infrasonic de invloed van Pound sterker is dan die van Eliot. Ik heb weinig
op met het elegische, romantische, katholieke gezeur in klassieke vormen dat Eliot
probeert. Wat ik wel fantastisch vond in hem, is dat hij in de Journey of the Magi
onbeschaamd een oude tekst kopieert van een vroegere mindere theoloog en dat hij
dat als een objet trouvé voorstelt als zijnde van zichzelf. Over het algemeen neem
ik een tekst niet zo klakkeloos over, ik maak er een randnota bij of ik verander hem
heel even.
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Het gemeengoed van de klassieke literatuur
Wat heb je eigenlijk gelezen van de klassieke literatuur?
Eén grote hutsepot. Mijn kennis van het Latijn en het Grieks is nihil. Dus heb ik al
deze auteurs moeten lezen via Franse, Duitse, Italiaanse, Engelse, Nederlandse
vertalingen. Dat is niet systematisch gebeurd. Ik ben wat het lezen betreft een ‘fan’.
Dat betekent dat als ik één keer drie regels van Propertius of zo lees, ik vind dat ik
alles moet lezen wat die man bewogen heeft. Mijn cultuur vertoont dus de grootste
gapingen en hiaten.
Welke auteurs hebben je bijzonder geboeid?
Aristophanes is een van mijn grote bewonderingen. Om praktische redenen, omdat
ik hem bewerk en omdat ik hem beschouw als een soort springplank voor mijn eigen
uitbrouwsels, Seneca. Dat heeft ook een cultuurhistorische reden: de Elisabethanen,
die ik zeer bewonder, refereerden allemaal naar hem. Ik voel me door hem
aangetrokken in die mate waarin ik hem kan gebruiken. Zoals bepaalde feministen
over vrouwen zeggen: het is een lustvoorwerp. Ik pak Seneca, wring hem uit, neem
waar ik zin in heb en gooi hem dan weg. Zijn verderfelijke slechte stijl, zijn
gemaniëreerdheid, zijn sensationalisme, alles wat onguur en onharmonisch is, dat
stimuleert me. Een volmaakt auteur stimuleert me niet, die kan ik alleen maar
bewonderen.
Vanwaar kwam de impuls om Thyestes te bewerken?
Dat ik Thyestes in het Nederlands heb gecreëerd, heeft heel veel te maken met het
feit dat Artaud, die in mijn jongere jaren als een ersatzvader optrad, dit stuk ooit in
een garage in Marseille heeft opgevoerd. Ik probeerde als een soort van nostalgie te
capteren wat hij daar ooit mee gedaan zou hebben, niet om hem te kopiëren, maar
toch refererend naar hem. Bovendien is Thyestes een lekker bloederig verhaal. Het
heeft weinig personages, het heeft te maken met noodlot, mekaar opeten en het roept
in fraaie zinnen de goden aan...
Hebben wij daar in de 20e eeuw nog wat aan?
Kijk gewoon naar de televisie, naar een uitzending over een nieroverplanting of over
San Salvador. Uit mijn bewerking komt trouwens vrij duide-
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lijk naar voren dat de wanhopige manier waarop de mensen zich tot de goden richten
een confirmatie is dat al dat geschreeuw tot niets dient en in de grote holle ruimtes
van het niets verzinkt. Er zijn geen goden meer, maar dat belet ons niet om heel nobel
en in een bepaald metrum naar de goden te roepen.
Naast Seneca heb je ook Orestes van Euripides bewerkt...
De Orestes is een bestelling die mij gedaan werd door Franz Marijnen. Die zou het
aanvankelijk spelen in Vorst-Nationaal. Hij had daar een heel bevlogen visie op met
witte paarden en de gendarmerie tussen het publiek, maar dat is toen niet doorgegaan.
Toen was die tekst daar, gemaakt voor een groot spektakel. Wat mij vooral in de
Orestes aantrok was het onaffe. Euripides heeft er met de pet naar gegooid. Het is
het tegenovergestelde van een harmonisch goedgebouwd stuk, het is een slordig
verteld sprookje, en dat heeft alle elementen om mij te boeien.
Wat denk je in het algemeen over een antieke tragedie op het moderne toneel? Heeft
het eigenlijk nog wel zin om die stukken te spelen?
Jazeker, alleen moet je niet vervallen in modernisatie tout court. Die immense passie,
dat gevecht tussen mensen en goden, dat niveau, als je dat terugbrengt in hedendaagse
termen, dan verlies je heel veel pluimen. De moderne adaptatie van deze oude stukken
moet niet gaan via een minimisering, moet op zijn minst proberen een equivalent te
vinden voor die spanning tussen mensen en goden. Aangezien het begrip van de
godheid verloren is, moet je een bepaalde godheid in de mens aanboren en dat is een
immense opgave. Daarom verwerp ik nogal gauw de actualisering van oude stukken.
Iemand als Anouilh is daar een held in.
Je hebt een tv-film gemaakt over de Griekse Anthologie. Hoe ben je daartoe gekomen?
De Griekse Anthologie boort in een vrij beknopte vorm een reeks grote thema's aan
zoals geboorte, liefde, dood, in een bijna met de haikoe verwante vorm. Voor de
televisie is de aandacht van de toeschouwer uiterst beperkt; hij kan niet langer dan
zoveel kwartseconden een bepaalde sensatie onderhouden. De Griekse Anthologie
was voor mij een goede aanleiding om heel korte sequensen te verbeelden. Ik had
ook Oosterse poëzie
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kunnen nemen, maar het leek me interessanter om het ietsje dichter bij ons te houden.
Sommige van de gedichten uit de film heb je opgenomen in de bundel Oog om oog.
Toen stonden de namen van de oorspronkelijke auteurs er nog bij, in de verzamelde
gedichten niet meer. Waarom?
Dat is megalomanie. Iedereen wie er zich werkelijk voor interesseert kan dat nagaan
in de oorspronkelijke bundel. Ik had ook het gevoel dat, omdat er zoveel jaren
tussenlagen, dat zo stilletjesaan van mij was. Dat heb ik gemeen met iemand als
Bertolt Brecht, die zijn hele leven geen drie regels geschreven heeft die van hem
waren en die nooit vermeldt waar het vandaan komt. Het is ook een beetje te zien in
de context van de jaren 68, waarbij de poëzie gemeengoed is, behoort tot iedereen.
Eigenlijk is het totaal oninteressant om te weten van wie iets is.
Wat denk je in het algemeen over het vertalen van klassieke auteurs?
Wat zich opdringt, en dat geldt ook voor Dante en Shakespeare, is dat klassieke
auteurs om de drie of vier jaar opnieuw vertaald zouden moeten worden. Men zou
in een beschaafde staat een aantal vertalers aan het werk moeten zetten die het
gemeengoed van de klassieke literatuur steeds opnieuw onder ogen brengen van de
mensen. Het zou spannend zijn het ook als klassiek te beschouwen dat er een soort
laboratorium zou zijn waarin al die toch fantastische ervaringen van de mensheid
steeds opnieuw bekeken zouden worden. Dat zou een zeer geciviliseerd werkje zijn.
Er bestaat een soort van archeologische stijl van vertalen waarbij men probeert het
origineel zo dicht mogelijk te benaderen en er bestaat een meer moderne, speelse
manier van vertalen die erin bestaat de interessantste aspecten van het origineel te
nemen en die over te brengen naar de 20e eeuw...
Zo modern is die opvatting niet. Als je ziet wat Racine in zijn Phèdre doet met
Euripides, dan zie je dat hij uit het origineel datgene uitpikt wat hem gunstig voorkomt
en dat hij daarbovenop dat heel eigentijdse metrum, die eigentijdse vormelijkheid
zet. De archeologische benadering heeft geen enkele zin. Er is een overgang tussen
twee talen, een overgang tussen sensibiliteiten in de tijd en in de ruimte die niet te
maken is. Waarom zou je voor de man of de vrouw tot wie je je richt aankomen met
een hele sleur van
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buitenissigheden die in die tijd een bepaalde waarde hadden en die nu gewoon
afgestorven zijn? Er is een vorm van entropie in de taal en in de gevoeligheid van
een auteur tegenover zijn wereld die maakt dat er afvalstoffen zijn. Een vertaler moet
de afvalstoffen kunnen scheiden van de essentiële dingen. Misschien zijn wat wij nu
als afvalstoffen beschouwen de essentialia voor de mensen die ons over vijftig jaar
zullen wijzen op andere mogelijke vertalingen. Maar dat is precies het boeiende. Een
archeologische benadering heeft alleen maar zin voor mensen in musea en
universiteiten en laboratoria, die daarover gebogen het gevoel hebben dat zij in die
tijd datzelfde beleven. Dat heeft geen enkele zin. Het is alsof je zou zeggen: we gaan
opnieuw Racine, Shakespeare of Sophocles spelen zoals in hun tijd. Om te beginnen
kun je dat niet meer nagaan en ten tweede is de tijd niet dezelfde: de mensen in de
zaal zitten daar niet met pruiken en slobkousen, ze gedragen zich anders. Zoals je in
een roman moet kiezen voor bepaalde kleine details in een immens complex geheel
van gebeurtenissen, moet je in een vertaling ook kiezen. Je moet zeggen: dit is wat
volgens mij interessant is en wat kan overleven.

De spinnewebben van de mythes
Je gebruikt in je romans en verhalen vaak de mythe als een soort van stramien.
Waarom?
Ik denk dat je een genie moet zijn van een andere planeet om een boek te schrijven
dat niet op een mythe stoelt. Alle verhalen zijn terug te brengen tot de mythen, omdat
in de mythen verbeeld wordt wat alle mensen aangaat. Die thematiek is vrij eenvoudig;
het is geboorte, neuken, sterven, mèt een aantal verwikkelingen en poëtische
verhevigingen. Als ik verwijs naar de mythe, is dat niet om een mythe te illustreren.
Het is net andersom; ik wil een bepaald verhaal vertellen en gaandeweg denk ik: hé,
dat is net het verhaal van Medea of dit is het verhaal van weet ik wat voor een obscure
Egyptenaar of Mexicaan. Omdat ik tenslotte toch origineel wil zijn, maak ik daar
een variant op. De auteur wil niet een bepaalde spanning in de mythe op een moderne
toon verbeelden; hij maakt iets en komt bijna fataal terecht in een van die vele
spinnewebben die de mythe geweven hebben over onze westerse verbeelding. Je
komt als auteur niet onder de mythe uit.
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Welke mythen trekken jou vooral aan?
We doen nu alsof die antieke mythen een bepaald gezicht hebben, dat zij een soort
koffertje zijn met een aantal elementen die gaan van heroïek tot fataliteit, maar dat
is natuurlijk helemaal niet zo. De vroegste mythen verschillen zeer van de vervormde
mythen, zoals bijvoorbeeld bij de Romeinen of bij Euripides al: dat is het verschil
tussen ons glaasje bier en het vuurwater van de Indianen. Wat mij betreft ben ik het
meest aangetrokken tot die mythen die zo vroeg mogelijk liggen in de geschiedenis,
die nog niet helemaal door personages belichaamd zijn, die nog geen menselijke en
psychologische trekjes hebben. Wat mij aantrekt is niet zozeer de inhoud van die
mythen, maar de formele verbeelding die heel elementaire passies zo heeft verwoord.
Hoe verschilt het gebruik van de mythe in de 20e eeuw met dat in vroegere tijden?
Uiteraard is de moderne verwerker van de mythen zich veel meer bewust van de
vertroebeling die er ondertussen door de geschiedenis, de psychoanalyse bijvoorbeeld,
ontstaan is in de interpretatie van de mythe. Oorspronkelijk was de mythe bijna
didactisch-exemplarisch bedoeld. De gemeenschap moest onder de indruk komen
van flagrante tegenstellingen die er waren tussen de misdaad en de straf, tussen de
opstand tegen de goden en de vergelding die er zou komen. Op dit moment hebben
wij daar geen boodschap meer aan, aan die vrij primaire horreur-choc, waardoor men
doorlopend de waarde wou meegeven dat je niet ongestraft de gemeenschap kon
verraden of de verhouding tussen mens en god kon vertroebelen.
James Frazers werk The Golden Bough (1890), een studie die alle landbouwmythen
op één lijn stelt, is een boek dat je bijzonder heeft beïnvloed, van de roman De
hondsdagen af tot nu toe. Wanneer heb je voor het eerst van dat werk gehoord?
Dat was in de jaren 50 toen ik in Parijs woonde en toen mijn collega-dichter Hans
Andreus daarmee dweepte en mij dat letterlijk heeft opgedrongen. Hij las naast Frazer
ook Eliot en Pound, waarin hij al deze verwijzingen naar The Golden Bough
terugvond. Ik heb dat werk enerzijds gelezen als een soort pensum, anderzijds als
een reeks vlotte sprookjes. Pas nader-
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hand werd ik gewaar dat in wat ik deed een groot aantal sporen ervan terug te vinden
waren.
Frazer zit vol agrarisch materiaal. Jijzelf hebt agrarische elementen van De Metsiers
af, dus vóór je Frazer kende.
Dit heeft te maken met het feit dat het land waarin ik opgegroeid ben een
landbouwland is. Ik kan moeilijk metropolische toestanden oproepen als ik geboren
ben in West-Vlaanderen. Ik heb alleen maar te maken met boeren. Zelfs onze
hoogleraren drukken zich uit als boeren.
Frazer interpreteert het hellevaartthema uit heel wat mythen als een verpersoonlijking
van het verblijf van het gewas in de aarde tijdens de wintermaanden. Freud heeft de
hellevaartmythe op zijn beurt uitgelegd als een soort van regressio ad uterum, een
terugkeer naar de moederschoot. Ben je 't met die interpretatie eens?
Interpretaties zijn niet mijn sterke kant. Ik maak dingen. Voor de interpretatie heb
ik diverse paladijnen, die dat uitzoeken in verschillende richtingen. Maar die
regeneratie, dat terug moeten keren naar een bron om daardoor versterkt weer op te
duiken, dat lijkt mij heel plausibel. Het is evenwel niet iets wat ik als zodanig heb
geïllustreerd. De terugkeer naar de uterus of naar de aarde heeft bij mij een veel
fatalistischer inslag. Zelfs het begrip terugkeer is mij te optimistisch, te christelijk.
Er zijn Griekse goden die op de grond moesten komen om weer te verrijzen in volle
kracht. Daar geloof ik niets van, omdat ik niet geloof in wat de christelijke wereld
bepaalt, in de verrijzenis. Als je terug wil naar de hel of de uterus, kun je dat beter
doen voor de lol, omdat je nieuwsgierig bent, zelfs door een grote fataliteit bepaald,
maar ik geloof niet dat er heel veel hoop is op verrijzenis.
Je vervormt de mythe zo dat ze mislukt?
Het klinkt bijzonder arrogant, maar ik ben niet schatplichtig aan de mythe, ik maak
de mythe. Ik maak mijn verhaal en daaruit is een mythe te distilleren. Als je de
mislukking ziet als een niet-regeneratie, dan is ze mislukt, maar er is ook iets zeer
gelukts in een prachtige val zoals die van Icarus. Een van de constanten van het
gebruik van woorden onder mensen in onze tijd moet zijn dat wij al onze voorafgaande
sprookjes steeds opnieuw opvreten, steeds opnieuw aanboren, steeds opnieuw erbij
sleuren,
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uiteraard in onze tijd met meer kennis of intuïtie dan bijvoorbeeld in de 18e eeuw.
Maar ons vermogen om de geschiedenis te distilleren, tot een gedeelte van onze
bloedstroom te maken bijna, maakt dat wij mythen consumeren aan de lopende band,
of we dat willen of niet.
Niet alleen consumeren, maar ook wel deconstrueren, aanvallen?
Ik denk, en daarom keren we steeds terug naar de mythen, dat de grote aanval die je
zou kunnen richten tegen de mythe, alleen maar de mythe bevestigt. Het is zoals de
christelijke godsdiensten ketters nodig hebben om hun dogma's te verstevigen. Zonder
ketters is het dogma onbestaande.
Hoe komt het dat die mythe zo eeuwig is?
De mythe is niet iets dat zomaar toevallig op de berg Ida langs gekomen is, zodat
men gedacht heeft: hé, dat is een leuk sprookje, dat is een mooi verhaal van Jules
Verne, dat we moeten behouden. De mythe is de uitbeelding van de meest elementaire
dingen in om het even welke mens, in het robottijdperk zowel als bij de Maori's in
Nieuw-Zeeland. Ze heeft te maken met hoe je geboren wordt, hoe je het andere of
hetzelfde geslacht tegemoet treedt en hoe je sterft.
Het drama van Oedipus dus. In zekere zin gaan ook al jouw werken daarover. In
hoeverre is dat gewild?
Als dat gewild zou zijn, dan kan ik me niet voorstellen dat ik ettelijke tientallen jaren
van mijn leven zou spenderen aan iets wat ik al weet. Dus, als het erin opduikt, is
het - nou geen toeval, maar een soort bevestiging van een algemene intuïtie, namelijk
dat je als kind te maken hebt met mensen die in een zekere zin je vader en je moeder
weerspiegelen, dus dat je daar doorlopend mee geconfronteerd wordt. Om het even
welke schrijver heeft daarmee te maken, misschien niet zo exclusief-monomaan als
bepaalden waaronder ik mezelf reken, maar het is een constante in om het even welke
literatuur. Ik ben nu een boek aan het schrijven, Het verdriet van België, en dat gaat
over een jongetje van elf en ik volg zijn evolutie tot zijn vijftiende jaar. Hoe wil je
anders dan dat hij verliefd wordt op zijn moeder, hoe wil je anders dan dat hij zijn
vader haat, aangezien hij geboren is in een Vlaams-Christelijke context waarin deze
begrippen als grote monolieten voorgehouden worden?
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We hebben het tot nu toe uitsluitend gehad over het thematisch aspect van de mythe,
in feite is het op de eerste plaats een literair-formeel procédé. Waarom verkies je
zo'n procédé boven andere meer directe middelen? Je zou een personage als de
hoofdfiguur van De verwondering direct als een oedipaal getekende kunnen
beschrijven, maar jij werkt blijkbaar liever met mythologische analogieën?
Dat is de aard van het beest. Ik verkies niet altijd de indruk te geven van de reportage,
van het verslag van het dagelijks leven. Ik vind een bepaalde structuur nodig, die
dan uiteraard te maken heeft met structuren uit het verleden. Ik maak voorwerpen
liever dan het realisme op te roepen. Ik maak eerder gemaniëreerde voorwerpen dan
dia's of foto's van een bepaald gebeuren.
Een nadeel van dat procédé is dat de lezers er niet toe komen die verwijzingen op te
merken.
Dat hoeft ook niet. Ik stel me de ideale lezer voor als iemand die zich laat opslorpen
door de gebeurtenissen en die in een soort schemertoestand vagelijk vermoedt dat
die te maken hebben met vroegere feiten of symbolen. Hij hoeft dat allemaal niet te
duiden. De grote vertellers rond het kampvuur, toen de dinosaurussen langs gleden,
gaven waarschijnlijk ook alleen maar een allusie op het grote gevaar dat om hen heen
sloop.
Dat bemoeilijkt wel de interpretatie...
Ik vind dat een van de essenties van een kunstwerk is dat het niet alleen
polyinterpretabel is, maar dat de veelvuldige interpretatiemogelijkheden inderdaad
zo uiteenlopend mogelijk zijn. Dat is een gevoel dat ik heb tegenover muziek,
tegenover bepaalde vormen van schilderkunst, tegenover een heel groot gedeelte van
de poëzie: het kan dié kant uit en het kan dié kant uit, het is niet vastgelegd, het is
niet met een regelmatige link terug te brengen op een vroeger, verdord model. Ik
geef toe dat het voor mensen die lezen met het oog op duiden in een beperkte zin
wat lastig is, en dat is ook een beetje de bedoeling.
De invloeden zijn dus soms heel toevallig?
De invloeden worden merkbaar na afloop. De invloeden zijn van zo diverse aard,
die zijn soms zo banaal, zo triviaal. Zij hebben niets te maken met
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het nobele bestuderen van iets en dat dan vertolken. Ik kan je sporen van auteurs
aanduiden die gebaseerd zijn op misverstanden. Het is een grote fout, denk ik, om
die aanleidingen bijna als oorzaken en grote impulsen te zien. Een gedeelte van mijn
werk bestaat erin directe allusies te weren, datgene waarvan je denkt: dat ruikt naar
geschiedenis, naar verleden, naar modellen. Daar ben ik vrij schaamteloos in, het
gaat bij mij om het spel.
Toch heb je ook passages waarin de allusies heel specifiek zijn?
Soms, en dat is dan een beschaafde knipoog naar de lezers die dat dan wel beheersen.
Ik huldig het voor een aantal mensen waarschijnlijk afschuwelijke principe dat de
auteur zich moet amuseren. Hij moet niet zijn ziel openbaren en zijn gekweldheid
vertolken, hij moet spelen, en daartussen, als een minimum van elegantie, mag hij
iets laten vermoeden van zijn diepere kwellingen.
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De mythologie van H. Claus
C. Tindemans
Zowel in het lyrische, het epische als in het dramatische werk van Hugo Claus
zit aardig wat antiek spul gestopt, correct geciteerd of balorig verfomfaaid,
herkenbaar op de voorgrond uitgestald of genieperig weggemoffeld. Dat is
evident voor wie zelfs maar een oppervlakkig contact ermee heeft. Wàt Claus
precies verwerkt heeft, op welke wijze en waarom, heeft Paul Claes in een
doctorale dissertatie getracht te achterhalen1. De aanwezigheid van de antieke
erfenis wordt bevestigd, oedipale patronen worden blootgelegd, een mythisch
model voor de dag gehaald, enige mystificatiezucht ontmaskerd. In deze bewust
manipulatieve omgang met de antieke cultuur, soms in dialectische relatie met
de ‘natuur’, blijkt Claus minder een imitator dan een adaptator, een
transformator van erudiete verwijskennis te zijn. Zodat Claes een suggestieve
theorie kan adstrueren: Claus gebruikt zijn wat benijderige nostalgie naar het
nog steeds aanwezige verleden om zijn subjectief-eigen problemen in resten van
universele mythen te kleden; zelden weerstaat hij daarbij de zowel
kwajongensachtige als cultuurkritische behoefte, deze eeuwenoude constanten
van de menselijke toeëigening van de verklaring der dingen te ontluisteren.
De studie begint met een poging tot inventarisering van de antieke elementen in
Claus' totale produktie. Wat is daarin ‘antiek’ te noemen? Dat blijkt het
Grieks-Romeinse erfgoed te zijn, met enkele behoedzame uitstapjes naar Egypte.
Deze erfenis wordt in het werk geprojecteerd onder diverse vormen: vertaling,
bewerking, citaat, allusie, algemene verwijzing. Gebeurt dit nu uit cultuurhistorische
dan wel psychologische behoefte? Claes ontwerpt een wetenschappelijk raam
waardoor meer de functie van Claus' transformaties voorop wordt geplaatst dan de
motivering; langs deze omweg wordt dan wellicht toch een antwoord mogelijk op
de vraag welke waarden in Claus' levensschaal deze aspecten vertegenwoordigen.
Het systeemraam dat Claes hanteert, is dat van de intertextualiteit, dat hij ontleent
aan Julia Kristeva. Voor deze Bulgaars-Franse semiotica is inter-

1

Paul Claes, De mot zit in de mythe. Antieke intertextualiteit in het werk van Hugo Claus,
K.U. Leuven-Faculteit Wijsbegeerte & Letteren, Leuven, 1981, 268 pp., BF 400. (Verschijnt
volgend jaar bij De Bezige Bij).
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textualiteit ‘de schriftuur als lectuur van een vroeger literair corpus, de tekst als
opslorping van en antwoord op een andere tekst’. M.a.w. dit procédé zoekt uit, welke
poëtische integratie op welke wijze werd uitgevoerd. Als denkopzet binnen het
poststructuralisme te situeren, verzet de intertextualiteit zich tegen de al te
gebruikelijke opvatting dat een tekst een naakte afbeelding van werkelijkheid
verschaft; alleen de tekst zelf bouwt werkelijkheid op. Literatuur bestaat in eerste en
laatste instantie uit literatuur, constructie via talige middelen van een eigenwettig
verbeeldingsprodukt. Deze opvatting legt er zich dan op toe, aan te tonen in welke
mate een auteur gebruik maakt van vooraf bestaande, in stand gehouden,
overgeleverde en steeds over te nemen taal- en denkpatronen om aan een bepaalde
wereldvisie gestalte te geven. Intertextualiteit als speurtocht naar de restanten van
vorige, voorbije teksten. Echozoeken. Een tekst als schakel in een nooit te verbreken
keten.
De nadelen van deze methode zijn allicht duidelijk. Er is nogal wat ruimte voor
subjectieve speculatie; de associatie is opdringerig overal aanwezig. Demonstratie
is in (te) grote mate gebonden aan de individualiteit en de kennis van de analist. En
wie kan echt beslissen dat op een gegeven moment de grenzen van het mogelijke
verband met andere teksten werd bereikt? Maar eenmaal dit uitgangspunt aanvaard,
zijn er tegen de uitwerking ervan door P. Claes m.i. veel minder bemerkingen te
maken. Opererend met de begrippen ‘architext’ (originele tekst) en ‘fenotext’ (nieuw
geproduceerde tekst) als semantische criteria, en het begrip ‘transformatie’ als
syntactisch criterium, komt hij tot een werkdefinitie van intertextualiteit die een
pragmatisch criterium programmatisch vooropzet: ‘een relatie tussen teksten waaraan
door een subject dat haar onderkent een bepaalde functie wordt toegekend’ (30). Van
dit gezichtspunt uit wordt Claus' werk dan niet onderzocht naar de aspecten van
overeenkomst met antieke gegevens (niet-overeenkomst is nog geen bewijs dat Claus
een breuk bewerkt of op het oog heeft of dat hij een zwakkere schakel in een
overleveringsproces vertegenwoordigt); het gaat integendeel om het aantonen van
de structurele identiteit van Claus' werkwijze waarin het gelijktijdig identieke en
afwijkende ten eerste grijpbaar wordt, dus ook verstaanbaar en pas daardoor
interpreteerbaar. Er wordt niet gezocht naar het aanwijsbaar maken van hetzelfde,
maar naar de graad waarin Claus het antieke leengoed in zijn eigen creatie
onderbrengt; pas zo wordt merkbaar wat hij heeft overgehouden of binnengehaald
en waarom.
In zijn inventarisering heeft P. Claes om en nabij de 500 elementen achterhaald
die H. Claus in zijn oeuvre heeft opgenomen. Enkele resultaten: Claus' kennis van
de oudheid is tweedehands, stamt uit encyclopedie of

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

808
vulgarisatie en uit vertalingen; de klassieke toppers verwaarloost hij, overwegend
gebruikt hij dramatische teksten. Claes verbindt aan deze bevinding de conclusie dat
Claus de antieke logos verwerpt maar de mythos koestert (238); hij put vooral uit de
minder vertrouwde cycli (Akis, Bellerophoon, Hyakinthos, Orion), met uitzondering
van de alomtegenwoordige Oidipous (en diens Atridengeslacht) met de motieven
van doodslag en bloedschennis in wat Claes noemt ‘een obsessionele structuur’.
Die oedipale structuur is de driehoek van vader, moeder en zoon in een complexe
interrelatie. Tussen vader en zoon domineert vijandigheid, tussen moeder en zoon
binding, ofschoon ambivalent aangebracht als zowel ‘begeerd als geweerd’ (238).
Tussen vader en moeder staat de haatrelatie, waarin de vader vaak slachtoffer is van
een machtig en ontrouw moederdier en de zoon bondgenoot tegen de vaderlijke
autoriteit. Claes signaleert terecht de impotentie en latente homoseksualiteit in deze
zoons en verbindt daaraan een interpretatieve conclusie van ‘fatalistische kleur’
(239). Hij weet ook aan te tonen dat de vegetatiemythen sterk in Claus' oeuvre
aanwezig staan; sterven en herleven mogen dan wijzen op een optimistische visie
van potentiële vernieuwing, maar ze duiden ook de niet tegen te houden cirkel aan,
de noodlottige herhaling van dood en lijden. Claes meent dat hier een sleutel ligt
voor Claus' aperte en notoire anti-christianisme, maar dat lijkt me wat meer adstructie
nodig te hebben. Het blijft een waardevolle hypothese waarvoor gaaf materiaal wordt
aangedragen. Het typologische onderzoek naar de middelen waarmee Claus deze
thematiek verwerkt heeft, steunt op de ‘transformatie’, het procédé waarmee bij
elkaar kan worden gelegd wat doorgaans als los zand in het oeuvre verspreid ligt:
allusie, citaat, vertalingen, bewerkingen. Claus maakt kennelijk geen gebruik van
vrijblijvende of oppervlakkige varianten, maar verricht indringende en diepgaande
manipulaties (241).
Deze transformaties brengt Claes onder in een systeem van zowel beschrijving
als interpretatie en dat levert een van de meest boeiende aspecten van zijn dissertatie
op. Bij middel van een subtiel spel met ‘indicatoren’, tekstimmanente
merkwaardigheden die objectief waar te nemen zijn, brengt hij een typologie van
functies tot stand: inhoudelijk en auctorieel, integrerend en karakteriserend. Binnen
deze vier typen kan telkens nog een onderscheid worden gemaakt tussen een
constructieve of een destructieve intentionaliteit, naargelang de functie van de
architekst in de fenotekst intact wordt overgenomen of opzettelijk aangetast. Claus
is uiteindelijk te karakteriseren als een tijdgenoot die de rationaliteit (Claes zegt: het
rationalisme) van de klassieke oudheid verwerpt, die het ideaal van rust en evenwicht
(zijn harmonie en symmetrie daarvan inderdaad equivalenten?)
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afwijst, die de oudheid als geldige actualiteit achter zich laat, die de mythe als
onherhaalbaar projecteert, die het stoïcisme tegenover de werkelijkheid vervangt
door een nihilistische wensoptiek. Zowel gefascineerd door de antieke rijkdom als
geobsedeerd door de breuk tussen dat verleden en alles wat in zijn leven waarde heeft
verworven, vecht hij terug met ideeën en attitudes die, door Claes vaak in de
psychoanalytische hoek gedreven, een andere waardenschaal vooropzetten, hoezeer
hij zich ook ervan bewust blijft dat de inzet van de strijd ongewijzigd dezelfde is
gebleven: bepaalbaar trachten te maken wat het is een mens in deze wereld te zijn.
Claes heeft in zijn dissertatie zelf een aardige paradox aangebracht. Hij maakt
gebruik van een verregaand accurate en geobjectiveerde methodiek die ondenkbaar
is zonder de context van een structuralistische analyse om een serie teksten
inzichtelijker te maken die, in inspiratie en uitwerking, nagenoeg integraal op
hermeneutische fundering aangewezen zijn. Zijn thesis toont breeduit aan waaruit
Claus' antiek-mythologische motieven-cyclus bestaat; alleen daarop was zijn
onderzoek trouwens gericht. De vraag is echter of de psychoanalytische
overeenstemming van die antieke motieven met Claus' intuïtief (of instinctief?)
wereldbeeld of volwassenwordingsproces daardoor minder onverklaarbaar is
geworden. Niets in deze studie is zonder reliëf noch relevantie; toch blijf ik me
afvragen of het niet knutselen aan de oppervlakte blijft, of op deze manier de diepere
impulsen en motieven van Claus' kunstenaarschap niet naar de achtergrond worden
geduwd. Maakt m.a.w. het antieke patina van Claus' oeuvre (een understatement,
gezien de monumentale evidentie van deze materie in dat werk) niet toch slechts een
fragment uit van wat Claus echt behandelt? Wordt door de exclusieve nadruk op het
antieke het eigenlijke centrum van Claus niet uitgehold? Enkel een totale analyse,
die de vitale kern van Claus' pre-occupatie als mens-auteur-tijdgenoot in ondeelbare
eenheid blootlegt, kan de relatie opmeten die het antiekenthema werkelijk inneemt;
het batige saldo van Claes' eigen titanenarbeid bestaat, naast het methodische
handwerk, beslist in het bewijs dat deze antieke motieven niet uit de totaliteit van
Claus' idiosyncratie als auteur vallen weg te branden. En dat is een onbetwistbare
winst.
Tenslotte een eigen historische aanvulling. N.a.v. Het huis van Labdakos (1977)
schrijft P. Claes: ‘Het lijkt mij aannemelijk dat Claus de ideeën van Marijnen in grote
trekken heeft overgenomen en ze heeft opgesmukt met zijn eigen retoriek’ (219). Ik
kan dat bevestigen vanuit mijn eigen relatie met het Ro-theater te Rotterdam. Marijnen
heeft, in aansluiting bij een aantal vertalingen door zijn twee dramaturgen verzameld,
een nota opgesteld van 19 blz. (5 pp. Toelichting skript en 14 pp. Algemene princi-
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pes) waarin hij zijn visie op de te realiseren voorstelling omstandig uiteenzette.
Daarvan is Claus uitgegaan om zijn versie op te stellen. Dat deze samenwerking niet
artificieel te achten valt, kan een klein fragment aan het slot wellicht bewijzen: ‘Het
rad is uitgewenteld. Er blijft alleen nog duisternis, het voortbestaan van deze figuren
doorheen de geschiedenis, de eeuwige herhaling of het opengooien van de poorten
achteraan: de lucht is opgeklaard, het leven heeft zijn ritme gevonden en het
onvermijdelijke is gebeurd, maar was het noodzakelijk? Alle klokken gaan luiden
zoals na de bevrijding van vele Europese steden in 1945’.
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Taoïsme II
Dries van Coillie
Ofschoon de grote meesters van het taoïsme, Lao Ze en Zhuang Ze, geen
godsdienst verkondigd hebben en nog minder een religieus systeem uitgewerkt,
openden zij toch de poort voor mystieke speurtochten naar het ongeziene. Dat
wijsgerig taoïsme, in een vorige bijdrage besproken1, is het hart van het religieus
taoïsme. De algemene term ‘taoïstische godsdienst’ slaat op een brede waaier
van geloof en praktijken, die variëren van een verheven, geestelijk zoeken naar
de absolute Tao tot praktijken van strikt magische aard. In een commentaar
op de houding van de meeste Europese vertalers en auteurs zegt Needham: ‘De
taoïstische godsdienst werd verwaarloosd, de taoïstische “magie” volledig als
bijgeloof afgeschreven, de taoïstische filosofie als louter religieuze mystiek en
poëzie bestempeld. De wetenschappelijke of proto-wetenschappelijke aard van
het taoïstische gedachtengoed werd miskend, en nog meer miskend werd de
politieke draagwijdte van het taoïsme’2.
Het is haast een gemeenplaats geworden, te beweren dat de Chinezen niet religieus
‘minded’ zijn. Dat klopt voor de confucianisten die het rationalisme volgen dat zich
uit het neo-confucianisme ontwikkeld heeft. Maar de leer van Confucius zelf stond
wijd open voor een relatie met de ‘Hemel’. Het taoïsme is een nog complexer en
rijker geheel. Zijn leer strekt zich uit van rationalistische leerstellingen tot diep
religieuze en mystieke houdingen. Het godsdienstig taoïsme heeft zich als een soort
kerk georganiseerd in de tweede helft van de tweede eeuw na Christus, en kent
verschillende tradities, scholen en sekten. Het speelde zeker in op de volkse behoefte
aan uitdrukkingsvolle ceremoniën en bouwde een volledig systeem van verering uit.
Ongetwijfeld ontleende het ook een aantal elementen aan het boeddhisme3. In de
taoïstische kerk bestond geen centraal gezag, maar er

1
2
3

D. van Coillie, Taoïsme I, in Streven, mei 1982, p. 725.
J. Needham, Science and Civilisation, Vol. II, p. 34.
Het taoïsme ontleende aan het boeddhisme de hele onderwereld, de hellen en rechters. De
taoïstische priesters konden huwen, kinderen hebben en hun ambt was erfelijk. Onder
boeddhistische invloed werden priesters die in kloosters leefden later celibatair en ontstonden
er ook nonnenkloosters. Cfr. D.H. Smith, Chinese Religions, p. 108.
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waren wel ‘priesters’, tao she (letterlijk: leermeesters) die de lokale gemeenschappen
leidden. De lokale tempels hebben hun eigen praktijken en vereringen, die verschillen
van die welke in andere tempels en streken gelden.
Voor onze opzet is de ingewikkelde geschiedenis van het religieus taoïsme en de
taoïstische kerk van minder belang. Wij beperken ons hier tot enkele karakteristieken
van het religieus taoïsme zoals we die ook nu nog in Taiwan aantreffen: in de Chinese
Volksrepubliek wordt de beoefening van het religieus taoïsme sterk gehinderd door
de heersende godsdienstpolitiek. Vergeten wij niet dat kort voor de machtsovername
door de communisten op het Chinese vasteland (1949) talrijke taoïstische priesters
en gelovigen naar Taiwan zijn gevlucht. Het traditionele taoïsme van Taiwan heeft
bovendien zijn wortels in de Fujianprovincie, die net tegenover het eiland op het
Chinese vasteland ligt.

Van tempels en goden
Naar hun godsdienst gevraagd zullen de meeste Taiwanezen antwoorden: boeddhisme.
Bij nader onderzoek blijken ze helemaal geen boeddhisten te zijn. Zij beoefenen
gewoon de traditionele godsdienst van de Chinezen, die veeleer taoïstisch dan
boeddhistisch is4.
Volgens het China Yearbook 1975 zijn er ongeveer 480 taoïstische organisaties,
alle ondergeschikt aan de ‘Nationale Taoïstische Vereniging’. De taoïsten worden
geschat op 3.300.000 die praktizeren in 2.745 tempels, bediend door 1.300 taoïstische
priesters.
Elk dorp of elk district van een stad heeft zijn tempel, die de tempel is van de
gemeenschap en het centrum van veelvuldige activiteiten, juist omdat de goden zeer
betrokken zijn bij het menselijk leven.
In elke tempel is er een hoofd-god van de tempel met daarnaast nog verschillende
andere goden. Aan de ingang of op de deuren geschilderd staan de
‘tempelbeschermers’ (tegen boze geesten). De tempels horen toe aan de plaatselijke
gemeenschap die ze bestuurt door middel van een comité.
Het voornaamste in de tempel is niet de hoofd-god maar wel de wierookbranders
die de gemeenschap vertegenwoordigen. Het is de plaats waar de gelovigen de god
ontmoeten door hun gebed, gesymboliseerd door de wierook. De gelovigen die tot
zo'n ‘parochie’ behoren nemen as uit de wie-

4

De hier volgende uitweidingen stoelen op de studies van Y. Raguin, die zijn gegevens vooral
ontleende aan Michael Sàso, The Taoist tradition in Taiwan, en Kristofer Schipper, Pantheon,
Altar and Liturgy.
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rookbrander van de tempel mee naar huis, waar zij die in de wierookpot op het
familie-altaar leggen. Benevens deze hoofdtempel zijn er nog vele kleinere die aan
verschillende goden zijn toegewijd. Op het platteland staan er in de velden, meestal
onder een grote boom, mini-tempeltjes, toegewijd aan de god van de aarde.
In de taoïstische traditie bestaan er 36 hemelen. De hoogste drie daarvan zijn de
verblijfplaats van de drie manifestaties van de Absolute Tao. De Yuan-shih T'ientsun
(de hemelse eerbiedwaardige van het Oorspronkelijke Begin) is de Heer van de
Hemel en het symbool van de scheppende kracht van de Tao. Daarom neemt hij in
de voorstellingen van de drie manifestaties de centrale plaats in. Hij bewoont de 36e
hemel. De Ling-pao T'ientsun (de hemelse eerbiedwaardige van de Schat van de
Geest) is de Heer van de Aarde en het symbool van de oer-geest. Hij is het heiligende
aspect van de Tao en bewoont de 35e hemel. De Tao-Te T'ientsun (de hemelse
eerbiedwaardige van de Kracht van de Tao) is de Heer van de Seminale Essentie en
het symbool van de actie van de Tao in de schepping door zijn actieve Kracht. Hij
bewoont de 34e Hemel. Deze eerbiedwaardige wordt soms vereenzelvigd met Lao
Ze, die de mysteries van de Tao heeft onthuld.
De drie manifestaties van de Tao worden de ‘Drie Zuiveren’, soms ook de ‘Drie
hemelse Eerbiedwaardigen’ genoemd, ze zijn de drie hoogste bemiddelaars en zijn
dan ook verheven boven de hoogste godheden van het volkse pantheon. Boven deze
36e en boven àlle hemelen bevindt zich de Absolute Tao.
De 33e hemel is de verblijfplaats van de grote godheden van de traditionele Chinese
godsdiensten: de ‘Jade Keizer’ (Yü-huang ta-ti), de ‘Soeverein van hierboven’
(Shang-ti)... enz. Op het niveau van de 33e hemel bevindt zich de ‘Gouden Poort’
die uitgeeft op het domein van de ‘Drie Zuiveren’. Het is door die poort dat de geest
van de priester in contemplatie nadert tot de ‘Ontoegankelijke Tao’. Hij kan niet
hoger stijgen dan de 33e hemel. Maar door contemplatie en bezinning kunnen zijn
gedachten de Tao benaderen, zodat de Tao zich manifesteert in zijn bewustzijn en
zijn lichaam. Reeds in de tweede eeuw vóór Chr. was Lao Ze een legendarische
figuur geworden met een fabelachtig lang leven: 200 jaar. In het begin van onze
tijdrekening werd hij onder de naam van Lao Chün (oude of eerbiedwaardige
gentleman) als een god vereerd, al ging niet iedereen met die vergoddelijking akkoord.
Wat nog opvalt in een taoïstische tempel zijn de vele beelden van de ‘shen’.
Sommige ‘shen’ zijn manifestaties van de Tao die buiten het bereik van de mens ligt.
In dit geval kunnen we het woord ‘shen’ vertalen door
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god of godheid. Andere ‘shen’ zijn echter menselijke wezens die door de
volksvroomheid a.h.w. gecanoniseerd zijn. De meest vermaarde shen is waarschijnlijk
Matsu, ‘de godin van de zee’, die onder verschillende namen wordt vereerd. Thans
zijn er 400 tempels in Taiwan die haar naam dragen en er zijn ontelbare kapelletjes
die haar zijn toegewijd, zeer vaak onder de naam van ‘De Hemelse Moeder’. Daar
de vroege inwijkelingen meestal vissers waren, waarvan zij de beschermster is, is
dat helemaal niet verwonderlijk. Er zijn evenveel tempels van de volksreligie waarin
Kuan-Yin, de ‘godin van de barmhartigheid’, als de voornaamste godheid vereerd
wordt, hoewel zij oorspronkelijk een boeddhistische heilige of bodhisattva was. Men
mag niet vergeten dat mensen die regelmatig de tempels van de volksreligie bezoeken
occasioneel ook boeddhistische tempels bezoeken zonder daarin iets onlogisch te
bespeuren5. In de steden zijn er nog de ‘stadsgoden’, die als beschermers van de
steden worden vereerd. De T'u ti Kung, de ‘god van de aarde’, behoort tot de oudste
Chinese traditie, ouder zelfs dan het taoïsme. Zijn tempeltjes liggen verstrooid over
heel het platteland. Men vereert hem ook onder de naam van ‘de god van geluk en
deugd’.
‘Goden in het lichaam ontwaren was een belangrijk deel van het meditatieproces.
Ons lichaam steekt vol goden. De lever heeft er vier. De longen zes. Elk deel van
het lichaam heeft zijn goden. De belangrijkste zijn die van de cinnaber-velden
gesitueerd in de buik, de borst en het hoofd’6. Waarschijnlijk hebben de volgelingen
van de taoïstische beweging, die begon rond 400 jaar vóór Chr., hun eigen goden
gehad, die verband hielden met alchemie-praktijken en het zoeken naar
onsterfelijkheid. Die goden zouden dus voortgesproten zijn uit het taoïstische geloof
of overgenomen zijn uit de volksgodsdienst en geïntegreerd in het taoïstisch pantheon.
Zo zou de cultus van de ‘onsterfelijken’ (hsien) ontstaan zijn onder de invloed van
deze magiërs. Die onsterfelijken (hsien) waren echter geen godheden (shen).
Men kan onsterfelijk worden indien men een bepaalde weg volgt. Li Shaochûn,
die stierf in 133 vóór Chr., is wat Maspero noemt ‘de klassieke taoïstische ingewijde’.
‘Hij onthoudt zich van graangewassen, kent het geheim van onsterfelijk leven en
verandert cinnaber (kwiksulfide) in goud’7. De eerste stap om cinnaber in goud te
veranderen was het offer

5
6
7

Cfr. Ivar McGrath, Bulletin van het secretariaat voor niet-christenen, 1978/3, p. 235.
H. Maspero, Le Taoïsme et les religions chinoises, p. 310.
H. Maspero, o.c., p. 463.
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voor de stoof. De ‘god van de stoof’ zou een van de grootste godheden worden van
het religieuze taoïsme’8. De ‘god van de stoof’ is ook nu nog een van de meest
vereerde goden in de Chinese familie. Hij is meer bekend onder de naam van
‘keukengod’. Vóór nieuwjaar maakt hij zijn jaarlijkse reis naar de hemel om verslag
uit te brengen bij de Jade-Keizer. De ‘god van de stoof’ had ooit een andere titel:
se-ming of ‘bestuurder van het noodlot’. Als zodanig zou hij reeds een lange
geschiedenis hebben gehad vooraleer hij met de ‘god van de stoof’ werd
geïdentificeerd. Dat geeft een goed idee van het assimilatie- en integratieproces dat
algemeen in het taoïsme werd toegepast. De taoïsten zijn, zoals ze zelf verklaren,
bereid elke ‘god’ in hun pantheon op te nemen.
De weleer nagestreefde fysieke onsterfelijkheid werd ondertussen vervangen door
het streven naar geestelijke onsterfelijkheid. Wel wordt er nog steeds gestreefd naar
een ‘lang leven’ door middel van dieet, van lichaamsoefeningen zoals yoga, en van
ademhalingsoefeningen die erin bestaan in te ademen en die adem te laten circuleren
in het lichaam. Ook de sierlijke ‘tai-chi’-gymnastiek - ritmische bewegingen van
romp en ledematen - die sinds duizenden jaren en ook nu nog dagelijks in China
beoefend wordt, is meer dan een tactiek van zelfverdediging. Volgens het taoïstische
boek I Ching (Boek der veranderingen) worden door de ‘t'ai-chi’ yin en yang, de
mannelijke en vrouwelijke energie, vrijgemaakt. Yin en yang raken in evenwicht en
iemands Ch'i (vitale levenskracht) vloeit ononderbroken door zijn geëigende kanalen.
Het aldus bereikte evenwicht, beweren t'ai chi-enthousiasten, baart goede gezondheid
en lang leven. T'ai chi brengt kalmte, bevordert juiste ademhaling en is een bron van
geestelijke vrede. Uit dit korte overzicht blijkt hoe het religieuze taoïsme een
gestructureerd pantheon van goden en geesten heeft die gerangschikt staan als de
‘sporten van een ladder’ waarlangs men de Absolute Tao kan benaderen.

Bedienaren en eredienst
Kristofer Schipper9 merkt op dat drie categorieën van personen verbonden zijn met
de Taiwanese taoïstische tempels. Leken zijn verantwoordelijk voor het beheer en
bestuur. Vervolgens zijn er de fa-shih, meesters van de magische kunsten, die duivels
uitdrijven, de tempel-mediums onder controle houden en handelen als priesters van
de gewone godheden (shen).

8
9

H. Welch, Taoism, The Parting of the Way, p. 100.
Kristofer Schipper, Priests and Liturgy: The live tradition of Chinese Religion, 1967.
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Tenslotte zijn er de orthodoxe taoïstische priesters (tao-shih): alleen zij treden op bij
de uitgebreide ceremoniën van de tempelwijding of bij de periodieke samenkomsten
van de religieuze gemeenschap.
De functie van ‘fa-shih’ is niet erfelijk. Hun functie berust namelijk op bijzondere
gaven zoals b.v. de bekwaamheid om in trance-toestand te communiceren met de
geesten of de ‘andere’ wereld. Ze zijn ook de beoefenaars van het religieuze
marionetten-theater.
De rang van de ‘tao-shih’ is hoger dan die van de fa-shih. De tao-shih zijn de
eigenlijke taoïstische priesters. Zij vereren en dienen de ‘Drie Zuiveren’ die emanaties
zijn van de Absolute Tao. De macht van de fa-shih blijft beperkt tot de godheden
(shen) wier priester hij is. Een deel van de wijding van de ‘tao-shih’ en de ‘fa-shih’
bestaat erin de 36 sporten (die uit zwaarden bestaan) van de hemelse ladder te
beklimmen. Daarna ontvangen ze hun wijdings-certificaat.
‘Hoewel de essentie van de taoïstische godsdienst de communicatie met de Tao
is, zijn de meeste mensen zich daarvan niet bewust en wordt die communicatie aan
de priesters voorbehouden. De gewone gelovige houdt zich meer bezig met
bemiddelaars: goden die manifestaties van de Tao kunnen zijn of vergoddelijkte
historische personages. Volkse praktijken sluiten in: waarzeggerij en communicatie
met de doden door middel van mediums.
Taoïstische priesters, die normaal uitgenodigd worden om voor te gaan in volkse
feesten en rituelen, leven niet in gemeenschap zoals de boeddhistische monnikken,
maar zijn gehuwd en hebben een gezin. Behalve bij de religieuze ceremoniën gaan
ze als leken gekleed. Taoïstische priesters worden verondersteld een lang noviciaat
door te maken bij een gewijde priester, die maar één neofiet tegelijk opleidt.
Wie als nieuwkomer een tempel van de volksreligie binnengaat wordt er verrast
door de nonchalante en opgeruimde sfeer. De mensen zitten keuvelend op banken.
Kinderen spelen en lopen rond. Men kan de offergaven van vlees en vruchten op
tafels leggen. Terzelfdertijd is een aantal mensen in beslag genomen door devotionele
praktijken als diep buigen, wierook branden, gebeden opzeggen, bamboe-reepjes
uitkiezen waarop veelbetekende woorden geschreven staan. Je kan er rond wandelen
en kiekjes nemen zonder dat iemand op je let.
De grote gemeenschappelijke vieringen gebeuren op de feesten van goden en
geesten. Die feestdagen worden het jaar door op verschillende plaatsen en in relatie
met een of andere tempel gevierd. Alle familieleden keren voor deze feestelijkheden
naar huis terug, en nodigen zo mogelijk, hun kennissen en vrienden uit. Die feesten
kunnen verscheidene dagen duren

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

817
en gaan gepaard met grote consumptie van varkensvlees, gevogelte, vis, groenten
en wijn, die eerst naar de tempel ten offer werden gebracht. In en rond de tempel
bevindt zich een grote menigte en in de nabijheid worden volkse opera's opgevoerd10.
Wij kunnen hier niet ingaan op de veelvuldige en zeer ingewikkelde taoïstische
liturgische plechtigheden. Die rituelen verschillen trouwens van eeuw tot eeuw en
van streek tot streek. Er moet echter wel een duidelijk onderscheid gemaakt worden
tussen het ‘orthodoxe taoïsme’, dat meer op de Tao gecentreerd is, en de ‘volksreligie’,
die zich vooral op de godheden en geesten richt. Maar uiteindelijk vormt dat alles
toch één religieus taoïsme.

Taoïstische en christelijke spiritualiteit
Een paar keer heeft Y. Raguin zich gewaagd aan een vergelijking tussen taoïstische
en christelijke spiritualiteit11. Dat is een hachelijke onderneming, omdat de inhoud
van de taoïstische termen meestal niet overeenstemt met wat wij westerlingen ons
daaronder voorstellen. Toch kunnen er raak- (of verschil)punten inzitten die de moeite
waard zijn. Om misvattingen zoveel mogelijk te voorkomen zullen wij onze aandacht
eerder op de (omschreven) inhoud van de taoïstische termen toespitsen dan op de
termen zelf. Mijn opzet is de hoofdgedachten van Y. Raguins manuscript over wat
hij ‘de basisprincipes van de taoïstische spiritualiteit’ noemt, zo getrouw mogelijk
weer te geven.
Het taoïsme is altijd geobsedeerd geweest door het ideaal van de volmaakte, de
voltooide mens: de ‘sheng jen’, letterlijk: de heilige mens. Uitgaande van dat
vooropgezette ideaal kan men zich het beste rekenschap geven van de verschillen in
spiritualiteit. In het Chinese denken duikt voortdurend de tegenstelling op tussen de
confuciaanse wijze en de taoïstische heilige. De confucianist zal de taoïst verwijten
dat hij zich niet bekommert om de mens in maatschappelijk verband en zodoende
de meest fundamentele menselijke betrekkingen vernietigt. De taoïst van zijn kant
zal de confucianist zijn formalistische gehechtheid aan sociale conventies verwijten.
Voor de confucianist kan de mens alleen maar volmaakt zijn in zijn betrekkingen tot
de anderen. Het taoïstisch denken daarentegen is altijd be-

10
11

Ivar McGrath, o.c., 13.
Y. Raguin, Les voies spirituelles du Taoïsme, in Studia Missionalia, Univ. Gregor., Roma,
VI, 25, 1976, pp. 91-113; en de zestiende les van het manuscript Taoism and Taoist Religion,
Ricci Institute for Chinese Studies, Hang chow Nanlu, Taipei, Taiwan.
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zeten geweest door de visie van de heilige die, vrij van alle dwang, alleen maar
betracht zijn volmaaktheid te realiseren en naar onsterfelijkheid streeft. Die taoïstische
heilige is moeilijk in beeld te brengen, omdat hij tegelijk in volmaakte harmonie met
de anderen leeft, bevrijd weliswaar van de sociale formaliteiten en conventionele
normen van de intermenselijke relaties. De Tao laat alle dingen over aan hun eigen
spontaneïteit die de vrucht is van zijn eigen ‘Kracht’ (Te). De Tao schenkt elk schepsel
zijn eigen ‘vrijheid’. En de heilige moet in zijn houding ten opzichte van de anderen
de Tao navolgen.
Het ideaal van de taoïstische heilige volgens de Tao-Te-king behelst veel meer
dan de fundamentele wet van de ‘terugkeer’ verstandelijk te kennen. ‘Hij verwezenlijkt
ze door zelf terug te keren tot de Tao. En deze “terugkeer” heeft een spirituele
betekenis. Het gaat erom zich met de Tao te identificeren door in zichzelf zijn eenheid,
zijn eenvoudigheid, zijn ledigheid te verwezenlijken’12. De heilige zoekt net als het
water de laagste plaatsen op en dringt zichzelf niet aan de anderen op. Indien het
christendom ook de godsdienst van de nederigheid is, kan het taoïsme ons veel leren.
De Tao-Te-king is het evangelie van de spontaneïteit: het is de meest elusieve
(ontwijkende) van alle religieuze klassieken uit het Oosten en herhaaldelijk
waarschuwt het ons niet te trachten te definiëren wat niet gedefinieerd kan en mag
worden.
Volgens de taoïstische leer kwam de zonde in de wereld doordat de mens afdwaalde
van zijn oorspronkelijke toestand van onschuld. Die ‘zonde’ sproot voort uit de
kennis. Onwetendheid en onschuld zijn het voorrecht van het kind. De toestand van
onschuld is verbonden met de ‘natuurlijke’ staat. Wanneer we iets doen tegen de
menselijke natuur in ons dan kunnen we dit als een ‘zonde’ beschouwen. Concreet:
elk soort verspilling van energie, elk soort verkwisting is een ‘zonde’, omdat zo'n
handelwijze gelijk staat met het nutteloos verspillen van energie, die de Tao ons geeft
door zijn ‘Te’ (kracht). Wie zijn energie verkwist, kan niet in zichzelf het leven
voeden dat het principe van onsterfelijkheid is.
Zoals in het boeddhisme heeft het taoïstische begrip ‘zonde’ alleen met de mens
te maken. Er is ‘zonde’ wanneer ik iets doe tegen mijn diepe natuur. In het taoïsme
is het fundamentele christelijke begrip van een relatie met God die ons liefheeft
onbestaande. De persoonlijke God geeft aan de christelijke ervaring een aroma dat
in het taoïsme ontbreekt. ‘Zijn natuur volgen’ betekent echter niet: toegeven aan wat
je graag doet... Het volmaakte beeld van de Tao staat daar als een model, dat steeds
tegenwoor-

12

H. Maspero, o.c., p. 314.
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dig is, hoewel het niet gekend noch in woorden gevat kan worden.
De heilige, de volmaakte mens is diegene die de volmaakte deugd (Te - kracht)
bezit. Indien de heilige aldus in zichzelf de kracht (Te) van de Tao verwezenlijkt,
dan handelt hij, net als de Tao, door de kracht van het ‘niet-handelen’. Dit
‘niet-handelen’ impliceert van de kant van de heilige de soepelheid maar ook de
kracht van het water (Tao-Te-king, hoofdstuk 37).
Naast het hier geschetste ideaal dat men uit de Tao-Te-king kan putten, werden er
in de loop der tijden vele andere uitgewerkt die van een minder louter gehalte zijn.
Het zoeken naar onsterfelijkheid met behulp van technische middelen zoals
ademhalingsoefeningen en meditatie, maakten van de heremiet die zich in de bergen
terugtrok een ideaal dat helemaal niet van deze wereld was. Het beeld van de
‘onsterfelijken’ heeft ongetwijfeld lange tijd de verbeelding van de ideaal-zoekers
geobsedeerd. De onsterfelijke beschikt immers over machten die er een wezen apart
van maken. Daar het verwerven van de onsterfelijkheid geconditionieerd is door de
inspanning van de mens, zijn sommige taoïsten verzeild in een actief radicalisme,
dat verbaast bij mensen die steeds het ideaal van het ‘niet-handelen’ hebben gehuldigd.
Men moet eerlijk erkennen dat de aantrekkelijkheid van het taoïsme thans te vaak
gepaard gaat met een ongezonde hang naar het extravagante. Het aandringen, in de
taoïstische methoden, op ademhalingsoefeningen en alchimie situeert het taoïstisch
ideaal in een heel menselijke integratie, zonder werkelijke openheid voor het
‘onzichtbare’ dat het ideaal was van de grootmeesters van de oudheid. In de taoïstische
meditatieboeken is er te dikwijls alleen sprake van ademhalingsoefeningen,
psychologische concentratie en het laten rond circuleren van de adem. De aanhangers
van deze methoden lopen het gevaar alleen maar deze effecten te zoeken, die erg
verschillend zijn van wat de grote taoïstische mystici hadden voorgesteld: het gevaar
van een vals mysticisme zit erin. Dat zal dan geen ‘bevrijde’ mensen opleveren maar
slechts wat zonderlinge wezens, die niet de ware houding tegenover het mysterie
hebben gevonden... Indien men in plaats van het mysterie te willen doorgronden, het
zijn onaantastbare plaats laat, zal men de gezonde houding van een Lao Ze en een
Zhuang Ze terugvinden: de houding van wie niet tracht het mysterie te veroveren
maar het eenvoudig beleeft in een inwendig leven dat hem volledig in zichzelf
integreert, hem doet communiceren met de Tao en hem open stelt voor alle wezens:
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Zonder de drempel van de deur te hebben overschreden,
alles kennen onder de hemel.
Zonder door het venster te kijken,
de ‘Weg van de Hemel’ beschouwen.
Hoe verder men gaat,
hoe minder men zal weten.
De Heiligen reisden niet,
maar waren nochtans op de hoogte.
Zonder te hebben gezien
wisten ze te onderscheiden.
Zonder iets te hebben gedaan,
hadden ze alles verwezenlijkt13.

Het taoïsme is een wereld van een verbazende rijkdom, een woud van oneindige
diepte. Hoe dieper men erin doordringt, hoe meer men zich verloren voelt, maar hoe
meer ook men overweldigd wordt door de luister van zijn wasdom. Het is mogelijk
verschillende paden in dit woud te bewandelen.
Er zijn andere aspecten van de relatie tussen mens en Tao die door andere vorsers
werden belicht en in dit essay niet werden aangeraakt. Men kan zeggen dat uit hoofde
van zijn karakter zelf, de geestelijke weg van het taoïsme zich leent tot verschillende
interpretaties die elkaar aanvullen. Elke interpretatie laat ons enkele aspecten
ontdekken van de Tao die alle dingen transcendeert en waarvan de actie oneindig
mysterieus blijft. Maar als christenen zijn we toch even blij verrast, wanneer het
taoïsme 500 jaar vóór de Bergrede leert: ‘Vergeld het kwade met het goede’
(Tao-Te-king, hoofdstuk 63)14.

13
14

Cfr. Lu K'uan Yü, The Secrets of Chinese meditation, Rider and Company, London, 1969,
Section 5.
Wat er van het taoïsme geworden is in de Chinese Volksrepubliek vormt een onderwerp
apart, waarop wij in een volgende bijdrage nog even willen ingaan.
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Como Mexico no hay dos
Een gesprek met Jan De Vos
Mexico is een land van geweldige tegenstellingen. Om met één daarvan te beginnen:
die tussen stad en platteland. Wat voor politieke en sociale gevolgen brengt dat mee?
Die tegenstelling tref je natuurlijk aan in heel de Derde Wereld. Meestal gaat ze terug
op de koloniale tijd. Zo ook in Mexico. Toen de Spanjaarden in de 16e eeuw het land
veroverden, concentreerden zij het bestuur in de steden, het binnenland werd
‘gereserveerd’ voor de Indianen. Karel V vaardigde zelfs ordonnanties uit die de
Spanjaarden verboden zich in het binnenland te vestigen, een echte apartheidswet
(Las Leys Nuevas, 1542); de Indianen moesten worden beschermd tegen de uitbuiting
van de kolonisatoren. Grote invloed daarop had de fameuze theologenschool van
Salamanca met figuren als Francisco de Vitoria, Melchior Cano en vooral Bartolomé
de las Casas, allen dominicanen. Die zaten natuurlijk ook in het kolonisatieschuitje,
maar ze dachten er tenminste kritisch over na. Ze wilden een vreedzame evangelisatie
zonder militaire verovering, zonder permanente bezetting; als het beschavingswerk
voltooid was, moesten de Spanjaarden maar terug naar huis komen. Ze wilden het
koloniale avontuur zo menselijk mogelijk maken, het ten goede laten komen aan
Indianen en Spanjaarden gelijk. De wet is wel nooit helemaal toegepast, maar de
Indianen behielden toch hun gronden en rechten. Die zijn ze pas kwijtgeraakt in de
19e eeuw, toen de landen in Zuid- en Centraal-Amerika onafhankelijk werden en er
liberale regeringen aan de macht kwamen, mensen uit het land zelf. Die hebben de
Indianen alles afgepakt.
De Spanjaarden hebben de Indianen toch grotendeels uitgemoord?
Moorden was vaak niet eens nodig. Historisch onderzoek zegt dat de voornaamste
oorzaak waarom 90% van de bevolking uitgestorven is, te zoeken is in de ziekten
die de Spaanse soldaten vooruitholden. Indianen die Cortez in Veracruz zagen landen,
renden het binnenland in om het te vertellen, geïnfecteerd door geïmporteerde ziekten
(doodgewone verkoudheid of griep) waartegen de inlanders niet resistent waren. Dat
gaat veel
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sneller dan militaire operaties. Bovendien waren de Indiaanse gemeenschappen zo
goed georganiseerd, met eigen steden, een eigen duidelijk gearticuleerd economisch
en sociaal systeem, dat het volstond de top van die piramide af te hakken om het hele
volk te onderwerpen. Minder gearticuleerde gemeenschappen in het oerwoud hebben
ze nooit klein gekregen. Van in het begin leefden er in Mexico dus twee beschavingen
naast elkaar. Van de 60-70 miljoen Mexicanen leven er op het ogenblik 16-17 miljoen
in Mexico-Stad. Iedere dag komen er duizenden bij, mensen die in het binnenland
geen middelen van bestaan meer hebben. Het klimaat is er trouwens buitengewoon
gunstig, de stad ligt op 2.200 m hoogte. Op het ogenblik wordt dat wel verpest door
de ongelooflijke luchtvervuiling (Mexico-Stad ligt in een kuip tussen de bergen).
Dat contrast tussen stad en binnenland is een contrast tussen twee culturen, tussen
twee tijdperken zelfs: 20, 30 km van de stad leven mensen nog 200 jaar terug in de
tijd. Het is het contrast tussen een westerse, op Amerikaanse leest geschoeide
industriële wereld en de totaal andere Indiaanse denk- en leefwijze.
Waar ligt de macht?
Officieel bij de PRI, de Partido Revolucionario Institucionalizado, waarbij je je al
af kunt vragen of een geïnstitutionaliseerde revolutie geen contradictie in terminis
is. Het is een eenheidspartij, zoals in communistische landen, al zijn er de laatste tijd
wat oppositiepartijen toegelaten. Maar de kwestie van de macht ligt toch wel wat
gecompliceerder. Drie grote groepen strijden om de macht. De PRI voelt zich verplicht
de idealen van de grote revolutie van 1910 voort te zetten, een revolutie die door en
voor de kleine man gevoerd werd; het zijn de boeren geweest die de dictatuur omver
hebben geworpen. Dat leeft in Mexico nog heel sterk door en onderscheidt Mexico
van andere Latijnsamerikaanse landen. Mexico had zijn revolutie vóór Rusland!
Maar die idealen belijdt de PRI alleen op papier of in redevoeringen. Regering en
politici zijn aan handen en voeten gebonden aan de tweede, de eigenlijke machtsgroep:
de kapitalisten, de grote bedrijven. Die zitten buiten de hoofdstad, in de steden
Monterey en Guadalajara, in het noorden, in de buurt van Texas. Die controleren de
hele industrie en handel. Die hebben de feitelijke macht.
Een derde groep vormen de voor het overgrote deel linkse studenten en
intellectuelen. Maandelijks komen er stapels boeken over filosofie, sociologie,
economie op de markt. Zolang zij het bij woorden laten, blijven ze ongevaarlijk. Eén
ogenblik, in 1968, hebben ze een geweldige beweging op de been gebracht om de
dictatuur van de PRI te doorbreken. Die is in
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bloed gesmoord, een massale afslachting, een week voor de Olympische Spelen,
maar geen enkel westers land heeft zich daar druk over gemaakt of aan een boycot
van de Spelen gedacht. Studenten zijn dan in de stadsguerrilla ondergedoken, met
name in Monterey en Guadalajara.
Tussen die twee groepen - rechtse kapitalisten die de feitelijke macht hebben en
luidruchtig linkse universitairen - weten regering en eenheidspartij, dunkt me, handig
te laveren. Maar dat brengt een grote dubbelzinnigheid mee in de hele Mexicaanse
politiek, zowel naarbinnen als naarbuiten. Naarbuiten zijn ze in hun leuzen nogal
anti-Amerikaans, pro-Cuba, pro-Nicaragua. Maar als het te dicht bij hun eigen
belangen komt, schrikken ze er niet voor terug vluchtelingen uit Guatemala bij
voorbeeld terug te sturen, al weten ze dat die daar uitgemoord worden. Naarbinnen
hemelen ze alles op wat Indiaans verleden is, ze maken er een cultus van, veel meer
dan het in werkelijkheid geweest is, maar de Indianen van nu geven ze geen kans op
een menswaardig bestaan. Tegenstellingen, maar die doorzichtig worden als je weet
met welke belangen- en machtsgroepen ze rekening moeten houden.
Die industriëlen, zijn dat Mexicanen?
Mexicaanse firma's, ja, maar de meeste hangen af van buitenlandse ondernemingen.
Op het produkt staat altijd wel ‘hecho in Mexico’, ‘made in Mexico’, maar de
merknaam is buitenlands. Coca-Cola, ja, maar ook opmerkelijk veel farmaceutische
produkten. Janssen-Turnhout bij voorbeeld. De bekende methode: produkten
vervaardigen in lage-loon-landen om die dan te verkopen in rijke landen.
Hoe komt het dat die boerenrevolutie van 1910 geleid heeft tot een kapitalistisch
bewind?
Er was geen degelijk voorbereidingsproces aan voorafgegaan en achteraf waren er
geen gevormde leiders. De Indianen waren er nauwelijks bij betrokken, werden er
niet door geraakt. Nadat het geweld een paar jaren door het land was gerold, met
miljoenen doden, hadden de burgerij en de oude politici niet veel moeite om de
revolutie vlug over te nemen en onder controle te krijgen. Toch werken de idealen
nog altijd door en wordt er nog altijd mee geschermd. Om maar één voorbeeld te
noemen: de scheiding tussen Kerk en Staat. De grondwet is nog altijd niet alleen
antiklerikaal, maar antikerkelijk. Maar 90% van de bevolking is katholiek en de Kerk
vertegenwoordigt nog altijd een grote macht. Dat leidt dan soms tot

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

824
rocamboleske situaties, zoals toen de paus op bezoek kwam. Priesters in toog zijn
in Mexico verboden; of ze moeten een boete betalen. Wat moest men dan aanvangen
met die paus in zijn witte toog? Na veel heen en weer geschrijf in de kranten, werd
beslist dat de paus kon komen als hij die boete maar betaalde. Maar kom, Mexico
zal wel niet het enige land zijn waar a gezegd wordt en b gedaan wordt.
Behoort Mexico nog tot de Derde Wereld?
Weer zo'n tegenstelling, tussen officiële verklaringen en reële politiek. Neem b.v.
de poging van de voormalige president, Echeverria, om de spreekbuis van de Derde
Wereld te worden in de UNO. Zij beschouwen zich inderdaad als een land van de
Derde Wereld, maar dan wel als een model-land. ‘Como Mexico no hay dos’, zeggen
ze, zoals Mexico zijn er geen twee. Ze hebben een geweldige nationale trots. De
verschijning van O.L. Vrouw van Guadelupe speelt daar heel sterk in mee. Dat is
wel gebeurd in 1531, in volle koloniale tijd, maar het hoort nog altijd tot hun diepste
nationaal bewustzijn, alleen te vergelijken met Polen. Zij voelen zich een uitverkoren
volk, een soort Israël. Zoals Jahweh in Israël woonde, woont O.L. Vrouw onder hen.
Echt waar, het is een beetje dat. De politici kunnen met die religieuze uitverkiezing
natuurlijk niet zo hoog oplopen, die moeten antikerkelijk zijn, maar als ze maar
enigszins kunnen sturen ze hun kinderen naar katholieke scholen.
Een tweede punt van uitverkiezing is het feit dat zij de eersten zijn geweest op het
Amerikaanse continent die een revolutie hebben gehad. Daar zijn ze ontzettend trots
op. Hun grote muurschilders, hun beroemde Rivera, Orozco, Siqueiros... hebben daar
hun mystiek van gemaakt.
En door de recente olievondsten zijn ze nu ook economisch nog eens uitverkoren.
Zo'n petroleumgeschenk kon alleen Mexico te beurt vallen. Ook op dit gebied zijn
zij een model en staan ze aan de spits. Dat de grote meerderheid van het volk aan
die ongelooflijke rijkdom voorlopig niets heeft, zien ze maar liever over het hoofd.
Dat wordt een groot probleem: zware inflatie en de kloof tussen rijk en arm wordt
alleen maar groter.
Waar staat de Kerk dan?
De hiërarchie, de bisschoppen zijn conservatief. Op drie-vier uitzonderingen na.
Mendez Arceo, van Cuernavaca, is de meest bekende die zich vaak heel kritisch
heeft opgesteld tegen regering en kapitalisme, maar die gaat weldra op rust. In San
Cristobal de las Casas hebben we Samuel Ruiz en
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samen met hem zijn er in het zuiden nog enkelen die zich radicaal opstellen, vooral
de bisschop van Tehuantepec (Oaxaca). De meerderheid van de zowat 60 Mexicaanse
bisschoppen gaan echter niet met hen mee.
En de jezuïeten? We horen wel eens dat Rome vreest dat de komende Algemene
Congregatie van de orde onder invloed van de Zuid- en Centraalamerikaanse
jezuïeten een meer politieke koers zou uitzetten?
Vanuit Zuid-Amerika zullen zeker stemmen in die richting opgaan en vanuit b.v. de
Centraalamerikaanse provincie zullen voorstanders van die richting naar de
Congregatie worden afgevaardigd. In Mexico zelf is er a.h.w. een provincie binnen
de provincie ontstaan: de groep Accion Popular, mensen die werken in de sociale
sector, gegroepeerd rond de vroegere provinciaal, de man die indertijd dat fameuze
elitecollege El Patria heeft afgeschaft. Zij beïnvloeden veel jonge jezuïeten, die dan
niet meer in colleges en universiteiten wensen te werken en niet meer in de klassieke
zielzorg. Zij vormen een vrij sterke pressiegroep. In de landen rond Mexico - El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Belize, die samen
de Centraalamerikaanse provincie vormen - is in de laatste tien jaar ook bij de
jezuïeten ontzettend veel gebeurd. Die provincie was tot voor kort door Spanjaarden
gecontroleerd (Mexico was sinds lang autonoom), maar sinds César Jerez, een
Guatemalteek, er provinciaal is, is er veel veranderd. Enkele van hun beste mannen
hebben ze naar Europa en de VS gestuurd om te studeren. Na hun terugkeer hebben
die ploeg gevormd, zijn uit de universiteit weggetrokken en in een volkswijk gaan
wonen. Intellectueel zijn ze heel actief gebleven in Guatemala. Hun inbreng in het
theologaat in El Salvador heeft ervoor gezorgd dat daar heel ernstig aan theologie
gedaan wordt, vooral rond Jon Sobrino (dat is dan wel een Bask), die doorgaat voor
dé vertegenwoordiger van de bevrijdingstheologie. Die provincie is ongelooflijk
vitaal, heeft ontzaglijk veel roepingen. De klassieke apostolaatswerken gaan nog wel
door, maar het zijn de progressieven die spreken, schrijven, actief zijn. Met de
politieke en sociale polarisatie in die landen, geeft dat ook onder de jezuïeten en in
de hele kerk grote spanningen. Wel hebben die progressieven in de jezuïetencurie
in Rome enkele ‘geallieerden’: Campbell-Johnston b.v., die voor het sociaal apostolaat
staat en die in Mexico heeft gestudeerd, in Honduras en Guyana heeft gewerkt, of
Carlos Soltero die in Mexico provinciaal is geweest en een assistent van de Generaal
is.
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Als we wat persoonlijker mogen worden: wat trekt jou zo aan in Mexico?
Op het eind van mijn vorming was ik een jaar in Colombia. Gemakkelijker dan in
eigen land kom je in den vreemde in contact met de gewone mensen. Hier zouden
dat arbeiders zijn, ginder waren dat boeren: zwarten en Indianen uit het oerwoud; in
Mexico waren het weer Indianen. Mijn persoonlijk avontuur verliep in twee etappes:
van de westerse wereld naar de Zuidamerikaanse, van de Zuidamerikaanse naar de
Indiaanse, telkens een totaal andere taal, cultuur, leef- en denkwijze. Dat heeft me
altijd aangetrokken, dat vind ik enorm boeiend, die vervreemding uit je eigen cultuur.
Dat had misschien nog iets exotisch, maar daar kwam iets anders bovenop: meeleven
met mensen die verdrukt zijn. Dan ga je denken: ik kan hier komen helpen, ik heb
toch gestudeerd. Maar je leert al gauw: ik moet hier mijn mond houden, ik heb
helemaal geen recht van spreken. Dat is een heilzame ervaring. Door onze opleiding
hebben wij nogal gemakkelijk de neiging te denken dat we het allemaal weten, wij
zullen het eens gaan zeggen. En nu moet je jarenlang je mond houden. Je komt tot
het besef dat de Indianen zelf hun bevrijding moeten bewerken, zelf de middelen
daartoe vinden. Als stomme intellectueel kun je daar weinig toe bijdragen. Die
ervaring is geweldig gezond. Bovendien trekt me aan, dat je daar kunt leven en
werken in een Kerk die in beweging is, waar tenminste gezocht en geprobeerd wordt.
Je komt in sterke situaties terecht. Als buitenlander zit je er natuurlijk nooit met je
hele huid tussen. Maar je ziet dat de Kerk daar kansen krijgt, in Nicaragua b.v.; het
kan mislukken, maar dat ze die kans probeert te grijpen, dat is formidabel.
Zelf heb je in het binnenland gewerkt, in Chiapas, maar je hebt ook je historische
studies voortgezet, een boek geschreven over de geschiedenis van de
Lacandones-Indianen. Hoe is je werk verdeeld geweest?
In het dorp waar ik pastoor was, kreeg ik het wat moeilijk. Van het team waarin ik
werkte, kreeg ik geen ruimte meer; door de regering werd een arrestatiebevel tegen
me uitgevaardigd. Ik moest weg uit Chiapas. In onze taalzone (het bisdom is
opgesplitst volgens de Indiaanse talen, bij ons is dat het Tzeltal) waren de spanningen
te groot geworden. Toen de bisschop zich wat terugtrok en een meer democratische
besluitvorming wilde bevorderen, ontstond er een machtsvacuüm; niet veel mensen
waren daar rijp voor, er ontstonden groepen en groepjes die de macht naar zich toe
wilden halen. Er werden linkse ideeën en strategieën gepropageerd. Daar wilde ik
niet aan meedoen. Maar ironisch genoeg werd ik, de buitenlander, het
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mikpunt van de regering. Je moet me goed verstaan, met het uiteindelijke doel ben
ik het eens, dat is evident. Maar ik vond die ideeën en strategieën te eenzijdig,
onvolwassen. Naderhand heb ik trouwens gelijk gekregen. De meest linksen zijn uit
de boot gestapt en moesten afzien van hun plan om een volksorganisatie op te richten
buiten de partijen om. Maar intussen hadden ze in de dorpsgemeenschap een jaar
lang het vuur aangewakkerd, zodat de boeren besloten: dan maar zonder jullie, en
in een van de oppositiepartijen stapten die de laatste jaren zijn toegelaten. Het zijn
uiteindelijk de oppositiepartijen geweest die de Indianen gebruikt hebben om er
electoraal munt uit te slaan.
Ik heb me dan maar teruggetrokken en me toegelegd op de geschiedenis van de
Indianen. Nog altijd vanuit het idee dat ik hen kon helpen, dat ik hun hun geschiedenis
terug kon geven. Maar de Indianen hébben hun geschiedenis, ze hoeven die niet terug
te krijgen. Ik ging dus weer van een westers idee uit: geschiedenis is bestudering van
bronnen, ook mondelinge, maar altijd zoals een westerling of een westers geschoold
Mexicaan dat zou doen. Maar de Indianen hebben een eigen methode om hun
geschiedenis een plaats te geven in hun leven, een methode waar wij heel weinig
van afweten. Zodat ik nu weer met de vraag zit: hoe kan ik ze helpen, moét ik, kàn
ik ze wel helpen?
Een voorbeeld kan misschien duidelijk maken wat zij met hun geschiedenis doen.
Drie eeuwen geleden hebben de gemeenschappen waar ik werkte, een opstand gevoerd
tegen de Spanjaarden. Ik heb die grondig bestudeerd, via de geschreven bronnen.
Maar de Indianen hebben daar ook een mondelinge traditie over. Die ligt o.m.
opgeslagen in de rituelen, die ze bij hun feesten telkens weer opvoeren. Toen ik die
op band ging opnemen en als bron wilde gebruiken, was er al onmiddellijk iets dat
wrong. Wij, historici, antropologen, zgn. Indianenspecialisten, gebruiken een ‘discurso
intelectual’, een intellectuele manier van denken, grotendeels gebaseerd op
getuigenissen, niet van de Indianen, de uitgebuiten zelf, maar van clerici en soldaten,
de ‘overwinnaars’. Daartegenover stellen de Indianen of boeren hun ‘discurso
popular’. Onze manier van geschiedenis schrijven is bovendien individualistisch,
ieder schrijft zijn boek vanuit één gezichtshoek, terwijl de boerengemeenschappen
slechts één gemeenschappelijke overlevering hebben, zij het met schakeringen: in
een bepaald dorp respecteert het hele dorp één overlevering. Dat leidt dan tot deze
paradox: tegenwoordig geldt bij ons ook de regel, dat geschiedenis over het hele volk
moet gaan, niet alleen over veroveraars, helden, koningen, maar de Indianen halen
rustig één persoon naar voren, één held, en in die held herkent de hele gemeenschap
zich. Wij schrijven individualistisch over een
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hele samenleving, zij vertellen over één individu waarin hun collectieve geschiedenis
gestalte krijgt. Zij hebben hun geschiedenis altijd geïnterpreteerd en blijven dat doen.
In hun overlevering over die opstand tegen de Spanjaarden b.v. hebben zij één figuur,
Juan Lopez, naar voren gehaald en tot koning gemaakt. Hij is een mythe geworden,
een mythe die het in hun huidige situatie nog altijd doet. Nu ze in drommen lid zijn
geworden van de Partido Socialista de los Trabajadores (een partij die onder één
hoedje speelt met de PRI), krijgt Juan Lopez nieuwe attributen; met zijn magische
kracht vecht hij niet meer tegen de Spanjaarden, maar organiseert hij meetings en
cellen.
Dat is iets heel anders dan onze geschiedenisopvatting. Dat zijn twee ‘discursos’
die niets met elkaar gemeen hebben. Hoe zou ik die mensen hun geschiedenis terug
moeten geven? Nuttig is misschien de twee methoden naast elkaar te leggen, zodat
de twee elkaar aanvullen. Daar wil ik nu rustig werk van maken.
Ik vind dat je intellectueel actief kan zijn en toch ingeschakeld in het proces van
de armen. Kiezen voor de armen betekent niet dat je afziet van intellectuele arbeid.
Integendeel soms. Neem de theologie van de bevrijding en veel antropologisch en
sociologisch onderzoek; dat gebeurt vanuit een optie voor de armen. Nadenken blijft
nog altijd essentieel. Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling dat jongeren, ook
jezuïeten, dat schuwen, het sociale werk instappen en zich daarin verliezen. Voor de
politiek hetzelfde: dat is zo geschakeerd, als je er niet over nadenkt, loop je erin
verloren. Ik denk b.v. aan de streek waar ik voor mijn verder historisch onderzoek
naartoe zou moeten. Die grenst aan Guatemala en is geïnfiltreerd door Guatemalteekse
guerrillero's die daar even op adem kunnen komen, maar ook door maoïstische en
marxistische Mexicaanse bewegingen, die dat gebied beschouwen als een ideaal
terrein voor een volksopstand. Er zijn ook enkele pogingen in die richting geweest,
altijd ontzettend slecht voorbereid. Die jonge linkse studenten denken dat ze de
bevolking meteen achter zich krijgen. Maar het eerste wat een boer doet die jonge
intellectuelen met een geweer ziet aankomen, is ze bij de politie gaan aangeven. Hij
begrijpt er niets van, dat staat totaal buiten zijn situatie. Daar zouden wij toch eerst
eens over moeten nadenken.
Als je ‘Indianen’ zegt, voeg je er altijd ‘boeren’ bij. Zijn er geen Indianen die in de
industrie werken?
Praktisch niet. Een Indiaan die in de industrie werkt, verliest om zo te zeggen zijn
status als Indiaan. Indiaan-zijn hangt niet alleen samen met
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huidskleur en taal, maar vooral met de band met gemeenschap. Verlies je die band,
dan ben je geen echte Indiaan meer.
Als wij hier over basisgemeenschappen in Latijns-Amerika spreken, dan gaat het
om ladinos, mestiezen, mensen wier traditionele gemeenschap stuk is. Maar Indianen
leven allemaal in ‘basisgemeenschappen’, gemeenschappen die dan niet beperkt
moeten blijven tot een twintigtal mensen, wil er nog communicatie mogelijk zijn,
maar hele dorpen, die zo gestructureerd zijn, dat een perfecte communicatie mogelijk
is, dat gemeenschappelijke beslissingen genomen kunnen worden volgens een methode
die niets van doen heeft met ‘stemmen’ of zo iets. Een coöperatief wil bij voorbeeld
een vrachtwagen aanschaffen. De hele groep komt samen en begint te praten, allemaal
door elkaar heen, een geroezemoes van jewelste, dat gaandeweg tot groepjes leidt.
Maar die groepjes vallen niet uit het geheel, zoals wij dat zouden doen. Dat kan uren
duren, maar ineens komt er dan een ‘accuerdo’, een akkoord en één krijgt het woord,
een die het goed kan zeggen. Je kunt natuurlijk misbruiken krijgen, als de ‘caciques’,
de dorpsbonzen alles in handen nemen. Maar doorgaans werkt het systeem goed,
omdat het gebaseerd is op de ‘cargos’, de reeks ambten die je hiërarchisch moet
doorlopen in dienst van de gemeenschap, zoals dat in de Spaanse tijd gebruikelijk
was in de confreries. En omdat er zo'n fundamenteel verlangen is, de gemeenschap
niet verloren te laten gaan.

Pastoraal
Het feit dat wij met dat systeem niet altijd op de juiste manier rekening hebben
gehouden, heeft zijn weerslag gehad op ons pastoraal werk. Grofweg zie ik daarin
drie fasen. Jarenlang, in de jaren 50-60, was ons voornaamste werk de vorming van
catechisten, om het zelfstandig bestaan van de kerkgemeenschappen, die soms vier-vijf
dagmarsen uit elkaar liggen, mogelijk te maken. Maar die catechisten ontpopten zich
al gauw tot kleine pastoortjes, vaak klerikaler dan de meest klerikale pastoor. We
hadden ze dan ook helemaal op zijn westers opgeleid. Toen ik er aankwam, vond ik
de kerk vol banken zoals hier bij ons, terwijl in een dorp waar geen missionarissen
gewerkt hebben, de Indianen op de grond gehurkt voor een heilige zitten te schreien,
te praten, te zingen. Alle heiligenbeelden waren uit de kerk weg, op de twee
patroonheiligen na, maar die hadden ze in een kast in een hoge nis gezet; de mensen
konden er niet meer bij, terwijl ze die beelden juist zo graag aanraken om er lijfelijk
contact mee te krijgen. Als reactie tegen dat catechistenexpermiment kwam toen het
ideaal van de autochtone Kerk: ‘je kan niet katholiek zijn als je niet Tzeltal of Maya
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bent’. We probeerden de mensen zelf aan het woord te laten. Ze moesten zelf uitmaken
wie ze als ‘diaken’ wilden, wanneer, waarom. Een getrouwd man (een man die niet
getrouwd is, vergaat hier van armoede), die in de gemeenschap woont, en voor een
tijd aangesteld wordt om te dopen en te trouwen. De liturgie werd gemaakt door
eigen dichters en musici, daar zijn prachtige dingen uit ontstaan. Dat werd een ander
christendom dan het traditionele van de voorgaande fase, dat nog door veel magie
besmet was en vaak beheerst werd door caciques.
Toen kwam de derde fase: niet meer een autochtone Kerk, dat is te ‘culturalistisch’,
maar een Volkskerk. Daar zat de hele bevrijdingstheologie achter, die afstand neemt
van de culturele antropologie met haar studie van riten, leef- en denkwijze. ‘Dat lost
niets op’, is de thesis, ‘je mag je niet blind staren op het Indiaanse in de Indianen; je
moet in hen de verdrukte boer herkennen. Je kan niet over Jezus en zijn bevrijding
spreken als je hen niet eerst helpt zich te bevrijden uit hun algehele ellende’. Maar
dat is een idee die de ‘agentes de pastoral’, de pastoraalwerkers, aandragen en die
niet uit het volk zelf komt. Wij hebben er de mond over vol, dat het volk de
beslissingen moet nemen, maar nemen die intussen zelf, zonder dat zij erin
geïnteresseerd zijn. Dan komt de vraag: wat is dat eigenlijk, het volk? De massa?
Alleen de bewusten? Hoe dan ook, het gevolg was dat de catechisten in de eerste
fase bleven steken, de diakens in de tweede. Bovendien hadden we de oude
gezagsdragers in de gemeenschap over het hoofd gezien, ‘los viejos’, de ‘depositos
de la tradición’. Het gaat niet aan dat een jongere (catechist of diaken) in de
gemeenschap het woord neemt tegenover ouden die het eigenlijke gezag
vertegenwoordigen. Al die spanningen die uit onze pogingen volgen, doen sommigen
denken: misschien blijft de Kerk met haar vernieuwingswerk hier beter weg.
We hebben er nauwelijks besef van, wat er eigenlijk van je wordt verwacht. Dat
hangt weer samen met die ‘cargos’, die ambten waar ik het daarnet over had. De
pastoor moet zijn functie vervullen. Een goeie veldwachter, burgemeester of pastoor
is iemand die op ieder ogenblik klaar staat voor de dienst waarvoor hij is aangesteld.
Een rijke stinker, uitbuiter van het volk, komt de pastoor vragen zijn zoon te trouwen;
dan moet die pastoor geen vragen stellen, hij moet dat gewoon doen. Punt uit. Wij
gingen onrecht aanklagen, in de kerkdienst en daarbuiten, preken over Indianen die
niet eens de helft van het minimumloon krijgen in de fincas en ranches. Niet alleen
de finqueros, de grootgrondbezitters, en handelaars, maar ook arme mensen waren
verontwaardigd: ‘Wat krijgen we nu? Waarom doen die pastoors niet gewoon hun
plicht, vervullen ze niet gewoon de functie waarvoor we ze bij ons hebben, waardoor
ze tot onze
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gemeenschap en onze wereld behoren? Als ze dat niet meer doen, moeten ze maar
weg, zijn het slechte priesters’. Je stelt je dus zogezegd ‘profetisch’ op, maar in een
andere wereld, in de woestijn. De kerk in ons dorp is dan ook leeggelopen. We zitten
alleen nog met arme mensen en dan niet eens de armen die met ons mee willen gaan,
maar de armen die nog in het oude patroon vastzitten.
Dat oude patroon wil ik duidelijk afwijzen. Het is evident dat we onrecht moeten
aanklagen. Maar wat doe je als je aanklacht, je taal, je manier van optreden averechts
werkt? Stellingnamen moet je, geloof ik, overlaten aan mensen die in de situatie zelf
zijn opgegroeid en die de reacties erop kunnen hanteren. Veel denkwerk is hier nog
nodig. En vooral nog ontzettend veel hebben we van hen te leren.
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Hector Plancquaert, Daensistisch politicus en journalist
Frans Van Campenhout
Op 14 juni was het 75 jaar geleden dat priester Adolf Daens, uitgeput en
moegetergd, te Aalst overleed. Jarenlang was hij het mikpunt geweest van
conservatieve en klerikale tegenstand en spottend werd de christen-democratische
beweging waarvan hij een van de voornaamste woordvoerders was, het daensisme
geheten. Ook binnen de beweging zelf was op zijn optreden en zienswijze vaak
scherpe kritiek geuit, en in het voorjaar van 1907 werd hij zelfs geschrapt als
lid van de Vlaams-Christene Volkspartij. Hij had steeds op een compromis met
de katholieke conservatieven gehoopt. Een daensistische electoraal succes zag
hij op de eerste plaats als een middel om de noodzakelijk geachte toenadering
te bespoedigen. Maar radicale partijgenoten als Hector Planquaert, Aloïs De
Backer en smid Lambrecht wilden de Volkspartij uitbouwen tot een autonome
formatie. Ze kwamen vooral na 1897 aan bod en recruteerden hun grootste
aanhang in Oost- en West-Vlaanderen. Meer gematigde daensisten als de
gebroeders Daens en Prosper De Pelsmaeker vonden vooral gehoor in Brabant
en Antwerpen. In Limburg bleef de daensistische beweging beperkt tot
plaatselijke acties, meestal van korte duur.
Dit summier geografisch overzicht laat meteen zien dat de daensistische beweging
meer is geweest dan een Aalsters verschijnsel, gedragen door een gediscrediteerd
priester. Ze groeide uit de aspiraties van een kleine burgerij die religieus, Vlaams,
democratisch en sociaal voelde en kaderde in een democratische stroming die eind
19e eeuw heel West-Europa beroerde. Het daensisme is gedurende meer dan dertig
jaar aanwijsbaar geweest in de Belgische politiek, heeft de opkomst van de socialisten
in Vlaanderen vertraagd en de weg gebaand voor de christen-democraten van de
Belgische Volksbond die circa 1894 bereid waren hun idealen schoorvoetend in
samenwerking met de katholieke conservatieven te realiseren. Door het spel van de
evenredige vertegenwoordiging en de krapper wordende katholieke meerderheid in
het parlement werden deze democraten vanaf 1900 een onmisbare pion op het
schaakbord van de katholieke hegemonie. Na 1918 werden de daensistische
doelstellingen in grote lijnen het officiële
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partijprogramma van de Katholieke Unie van België, die het als regeringspartij
systematisch kon verwezenlijken.
Toch is het laatste woord over het daensisme nog lang niet gezegd. Over de invloed
en draagwijdte van deze beweging in b.v. het Waasland, het Leuvense of in Limburg
is nog geen ernstige studie gemaakt. De rol van vele prominenten - naast en na de
gebroeders Daens - is nog niet volledig onderzocht. Een beschrijving van het optreden
en de ideeën van Hector Planquaert (Wortegem 1863 - Outer 1953) kan bijgevolg
bijdragen tot een juister en vollediger beeld van de beweging1.

Wegbereider van daensisme
Hector Plancquaert was de zoon van de katholieke burgemeester van Wortegem
Marcellinus Plancquaert, politicus en geneesheer. De familie Plancquaert was Vlaams
en katholiek; financieel kon ze het zich veroorloven haar kinderen secundair en hoger
onderwijs te laten volgen. Hector zelf deed twee jaar Leuven, maar stopte zijn studie
zonder een diploma te behalen. In 1898 promoveerde hij echter tot doctor in de
rechten voor de Centrale Examencommissie te Brussel. Zijn familiale en financiële
onafhankelijkheid - hij is nooit getrouwd geweest en was tot 1920 vrij van geldzorgen
- gaf hem een grotere bewegingsvrijheid en veel vrije tijd.
De culturele en sociale ellende van het Vlaamse volk en de laksheid van zijn
parlementariërs om de belangen van de mensen echt te verdedigen, dreven Plancquaert
tot de politiek. Toen op 11 mei 1889 het wetsvoorstel Coremans op het taalgebruik
in rechtszaken slechts onder een afgezwakte vorm door het parlement werd
aangenomen, stelde Plancquaert op de Landdag te Kortrijk op 18 augustus 1889 voor
om bij de verkiezingen van juni 1890 zowel te Aalst als te Dendermonde nieuwe,
betrouwbare Vlaamse kandidaten voor te dragen2. In mei 1893, bij een tussentijdse
provinciale verkiezing in het kanton Waarschoot, stelde hij zichzelf kandidaat tegen
de vlaamsvijandige katholieke advokaat A. Dutry3.
Het was een gewaagde onderneming, want omstreeks 1890 mochten ondanks het
verruimd cijnskiesrecht de meeste kleine middenstanders, boeren en arbeiders niet
stemmen, maar bovendien beschouwde de clerus de

1

2
3

Over Hector Plancquaert werden 2 (onuitgegeven) licentiaatsverhandelingen geschreven:
één door Emiel Swillens, RUG, 1966 en één door Frans-Jos Verdoodt, RUG, 1979; deze
laatste werd bekroond met de Daensprijs 1979 en met de Provinciale Prijs voor Geschiedenis
1980 voor de provincie Oost-Vlaanderen.
Flandria, 19-1-1980.
K. Van Isacker, Het Daensisme. 1893-1914, 1959, p. 46.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

834
eenheid van de Katholieke Partij als prioritair. De katholiek-liberale Schooloorlog
was nog maar net voorbij; de positie van de Katholieke Partij, die sedert 1884 de
volstrekte meerderheid had in het parlement, mocht niet worden ondergraven.
Katholieken die iets wilden veranderen, moesten dus, zo ze met de clerus niet in
conflict wilden komen, proberen te infiltreren in de conservatieve Katholieke Partij.
Dat bracht veel ontgoocheling en verbittering mee. Ook omdat het opkomen op
gemeenschappelijke lijsten met conservatieven betekende dat de progressieven hun
aanvankelijke eisen fel moesten afzwakken.
Plancquaert maakte echter een onderscheid tussen godsdienst en politiek, en bewees
dat een dissidente lijst tegen de Katholieke Partij lonend kon zijn4. Hij werd te
Waarschoot weliswaar niet verkozen, maar hij had steun gekregen van democratische
Vlaamsgezinden uit Oost- en West-Vlaanderen, uit Brabant en Antwerpen en de
katholieke pers had stelling moeten nemen in deze netelige aangelegenheid. Bovendien
waren, zoals L. Wils heeft aangetoond, omstreeks 1890 in Vlaanderen de
Vlaamsgezinde democratische kernen zozeer verweven met de katholieke
democratische kernen, dat de christen-democratie hieruit kon worden geboren. Zowel
L. Wils5 als K. Van Isacker6 komen bijgevolg tot de nagenoeg eensluidende conclusie,
dat Plancquaert door deze dissidente kandidaatstelling de daensistische beweging
rechtstreeks heeft voorbereid.
In april 1893 was te Okegem bij Ninove de Christene Volkspartij gesticht door
een groep Zuidvlaamse democraten die hun ideeën propageerden in het weekblad
Klokke Roeland7 en daarom de Roelanders werden genoemd, en drukker-uitgever
Pieter Daens uit Aalst. Pieter betrok zijn broer, priester Adolf Daens (1839-1907),
bij het initiatief; hem werd gevraagd in te staan voor het vormelijk aspect van het
partijprogramma dat in gemeenschappelijk overleg tot stand was gekomen.
Aanvankelijk was het de stichters van de Volkspartij niet te doen om een scheurlijst.
Nog in de zomer van 1894 kwam Pieter Daens ervoor uit dat hij in de Katholieke
Partij wilde blijven, maar ze van binnenuit - o.a. door een democratische poll - wilde
hervormen8. Maar in de nazomer van 1894,

4
5

Plancquaert behaalde 243 stemmen, Dutry 360.
Lode Wils, De oorsprong van de Kristen-Demokratie. Het aandeel van de
Vlaams-demokratische stroming, 1963, p. 60.

6

K. Van Isacker, Het Daensisme, 19652, pp. 38-39.
Klokke Roeland, ontstaan op 6-9-1891, bleef de daensistische beweging steunen tot 1905.

7
8

K. Van Isacker, o.c., 19652, pp. 53-54; H. Elias, Priester Daens en de Christene Volkspartij.
1893-1907, 1940, pp. 26-27; F.-J. Verdoodt, Hector Plancquaert. De daensistische beweging
en het plancquaertisme, onuitg. licentiaatsverhandeling, pp. 138-139.
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bij gelegenheid van de parlementsverkiezingen van 14 oktober, bleek deze droom
niet meer haalbaar. De compromisloze katholieke conservatieve staatsman Charles
Woeste (1837-1922), voorzitter van de in 1884 als Fédération des Cercles catholiques
et des Associations conservatrices gebundelde Katholieke Partij, wees in het
arrondissement Aalst elke redelijke overeenkomst met de democraten af. Met het
optreden van Plancquaert voor ogen, die te Waarschoot een precedent had geschapen,
bleek nu ook Aalst tenslotte bereid tot de rebellie.

Van Christene naar Vlaamsch-Christene Volkspartij
Plancquaert behoorde niet tot de stichters van de Christene Volkspartij en heeft ook
niet direct meegewerkt aan haar programma. Maar hij trad kort na de stichting toe,
stelde zijn weekblad Het Recht in dienst van de nieuwe partij en hield talrijke
meetings. Hij stond vierde op de lijst - na priester Daens, Aloïs De Backer en Prosper
De Pelsmaeker - en hielp in niet geringe mate mee aan het succes dat de partij mocht
oogsten op 14 oktober 1894. Nog in december van hetzelfde jaar stichtte Plancquaert
daensistische kernen in de arrondissementen Gent en Eeklo. Met zijn streekgenoot
Léonce du Castillon presteerde hij hetzelfde in de arrondissementen Oudenaarde en
Kortrijk. Ook bij het ontstaan van het daensisme in het Antwerpse was Plancquaert
rechtstreeks betrokken.
Op 5 juli 1896 stelde hij zich kandidaat, zowel te Oostende, te Roeselare als te
Kortrijk, maar overal werd hij verslagen. Niet het minst door de tegenkanting van
de clerus. Ook zijn politieke stijl was een van de redenen van zijn electorale
mislukkingen. Hij zag zijn opdracht groots, zette al zijn krachten in voor de
verspreiding van de beweging als politieke partij en voor de opiniëring van het
Vlaamse volk, maar had vrijwel geen aandeel in de oprichting en uitbouw van
daensistische sociale en caritatieve organisaties. Doordat hij zich kandidaat stelde
in talrijke kantons en arrondissementen, verspreidde hij de daensistische beweging
snel over Oost- en West-Vlaanderen. Maar nergens nam hij de tijd om langzaam een
brede en blijvende aanhang uit te bouwen. Zelf zag hij in de constante en hevige
tegenwerking van katholieken en geestelijken in de jaren 90 de voornaamste
struikelblok op weg naar het parlement. Antiklerikalisme werd weldra een wezenlijk
kenmerk van zijn politiek imago en versterkte hem in zijn streven naar een autonome
partij.
Toen op initiatief van de Leuvense prelaat Mgr. De Harlez de Aalsterse en Brusselse
daensisten eind 1896 tot de Belgische Volksbond toetraden - een belangrijke stap
naar de reïntegratie van de daensisten in het katholieke
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kamp9 -, waren Plancquaert en De Backer en met hen de daensistische afdelingen
van de arrondissementen Gent, Eeklo en Brugge niet bereid hun visie op de
christen-democratische ontwikkeling te verlaten. Op 14 februari 1897 stichtte
Plancquaert te Gent de Vlaams-Christene Volkspartij10, die aan de daensistische
beweging over heel Vlaanderen een organisatorische uitbouw, een leiding en
overlegorganen gaf en die niet anders verstaan kon worden dan als een tegenhanger
van de Belgische Volksbond. Op die manier geraakte de Christene Volkspartij van
Aalst tussen twee vuren - lid van de Volksbond en lid van de Vlaamsch-Christene
Volkspartij - en werd een keuze tussen beide onvermijdelijk. Op 19 september 1897
werd de Aalsterse Volkspartij uit de Volksbond gestoten. Wie het programma van
Okegem 1893 vergelijkt met dat van de Vlaamsch-Christene Volkspartij, gepubliceerd
in Het Recht van 1 mei 1898, stelt vast dat in dit laatste de doelstellingen nauwkeuriger
uitgewerkt en omschreven zijn, maar ook dat de opstellers op enkele punten
(kiesgebied, landbouw, belastingen) een stap verder gingen. Plancquaert streefde
naar algemeen stemrecht vanaf 25 jaar en naar een evenredige vertegenwoordiging.
Op landbouwgebied wilde hij afschaffing van de grondbelasting voor kleine
landbouweigendommen. Hij pleitte voor vrijstelling van belasting op het
levensnoodzakelijk inkomen en voor een klimmende belasting op de rest. Hij verzette
zich ook tegen cumulatie van ambten en te hoge inkomens.
Partijvoorzitter tot eind 1898 - daarna opgevolgd door priester Daens, die daarmee
geëerd werd na de talrijke vernederingen die hij had moeten ondergaan - stelde
Plancquaert de volgende jaren alles in het werk om de kloof met de conservatieven
te bestendigen. Zijn meeslepend redenaarstalent, zijn durf, scherpe pen en
organisatievermogen kwamen hem hierbij goed van pas. Herhaaldelijk stond hij op
de daensistische lijst in Oost- en West-Vlaanderen, en Het Recht fungeerde er als
draaischrijf van de daensistische beweging: het kondigde meetings aan, gaf verslag
van vergaderingen en andere activiteiten. Via dit blad kon Plancquaert bovendien
wekelijks zijn ideeën verspreiden, zijn gal uitspuwen en zijn vijanden hekelen. Hij
schreef immers vaak ‘heet van de naald’. Hij was doordrongen van een sterk
ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel, en zijn ontstuimig karakter joeg hem dadelijk
in het harnas als hij iets wilde verdedigen waarin

9

10

Tussen 1891 en 1914 fungeerde de Belgische Volksbond als het officieel orgaan van de
Belgische christen-democratie. Onder Invloed van Arthur Verhaegen werd in de Volksbond
geopteerd voor gemengde katholieke kieslijsten van conservatieve en democratische
kandidaten.
Het Recht, 14-2-97, 29-8-97, 1-5-98.
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hij meende gelijk te hebben. Weinig diplomatisch en plooibaar, stelde hij tegenover
arrogantie, onrecht en machtsmisbruik de scherpte van zijn woord. Maar hij besefte
vaak niet dat hij daardoor zichzelf meer schaadde dan zijn belagers.
Zijn gestook tegen de bisschoppen en de katholieke pers droeg er in belangrijke
mate toe bij dat invloedrijke katholieke bladen als het Fondsenblad, Het Volk en La
Patrie, die tot circa 1896 tegenover de daensisten een neutrale en afwachtende houding
hadden aangenomen, zich tegen hen keerden. Vele progressieve Vlaamse mensen
schrokken terug voor Plancquaerts nietsontziende artikelen, bleven in de Katholieke
Partij of keerden erin terug. Het Recht werd na 1896 bekampt door heel de
conservatieve en katholieke pers. Het werd vanop de preekstoel veroordeeld en
geestelijken oefenden morele en materiële druk uit op de lezers en verkopers11.
Ook in eigen rangen was niet iedereen het steeds eens met Plancquaerts bitsige
taal en argumenten. Hector Lebon uit Antwerpen nam in 1898 ontslag als
ondervoorzitter van de Vlaamsch-Christene Volkspartij, omdat Plancquaert in Het
Recht en Klokke Roeland een felle campagne gevoerd had tegen de Brusselse
christen-democraten Renkin en Carton de Wiart12. De ruzie tussen Plancquaert en
Léonce du Castillon, die in 1903 culmineerde in de uitsluiting van deze laatste uit
de Volkspartij, is voor een flink stuk veroorzaakt door Plancquaerts felle en
ondoordachte kritiek. Bovendien liet Plancquaert zich eerder leiden door tactische
dan door ideologische overwegingen en naar gelang van de concrete situaties
verdedigde hij vaak standpunten die hij achteraf nuanceerde of afwees.
Zijn leidende rol in de Vlaamsch-Christene Volkspartij werd aldus gekenmerkt
door ideologische conflicten en persoonlijke rivaliteit. In de kwestie van de electorale
samenwerking met de linkerzijde zou dat leiden tot verdeeldheid onder de
daensistische politici. Vóór 1899 maakte Plancquaert hiervan geen principiële
kwestie13; hij had contacten met liberalen en socialisten14. Maar toen de partijleiding
in 1899 erin slaagde een voor alle leden aanvaardbaar compromis te vinden - de
daensistische partij zou in principe autonoom optreden, maar naargelang van de
omstandigheden

11
12
13
14

Het Recht, 8-9-95; K. Van Isacker, o.c., 19652, p. 96; brief Mgr. Waffelaert aan Deberdt,
30-11-97 (Bisschoppelijk Archief, Brugge).
Het Volksrecht, 15-2-98, 13-3-98.
Het Recht, 15-1-1899.
Th. Coopman & A. Siffer, De Taalstrijd hier en elders, Gent, deel I, pp. 271-278, deel IV,
p. 250; E. Langendries, De weerslag van de Vlaamse Beweging op de Gentse politiek
(1900-1912). onuitg. licentiaatsverhandeling, Gent, 1975, pp. 275-276; L. Wils: De
oorsprong..., pp. 71-72.
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konden plaatselijke overeenkomsten worden afgesloten15 - argumenteerde Plancquaert
dat hij coalities met conservatieve katholieken afwees en met socialisten tactisch niet
wenselijk achtte16. In 1904 echter sloot hij zelf in Dendermonde een
verkiezingsakkoord met liberalen, in 1906 in Kortrijk met liberalen en socialisten,
maar in het parlement geraakte hij niet. Ontgoocheld, wilde hij met de linkerzijde
niet meer samenwerken. Toen Pieter Daens hem hierin niet wilde volgen, maakte
Plancquaert er een principiële zaak van17.
Immers, na de dood van A. De Backer (1904), F. Lambrechts (1906) en priester
Daens (1907), ontstond in de partij een leemte die alleen door de persoonlijkheid
van Plancquaert kon worden opgevuld. Pieter Daens was als leider minder
overtuigend, maar als volksvertegenwoordiger en drager van de morele erfenis van
zijn broer, stond hij Plancquaerts leiderschap in de weg. In september 1907 viel de
partij uiteen in een daensistische en een plancquaertistische vleugel18.
Plancquaerts aanhang brokkelde echter langzaam af. Hij kon niet optornen tegen
Pieter Daens die in 1908 als volksvertegenwoordiger werd herkozen. Toen in 1909
de verdeeldheid binnen de partij officieel werd opgeheven, had Plancquaert veel van
zijn politiek elan verloren.
Opnieuw kwam Plancquaert in conflict met Pieter Daens naar aanleiding van het
wetsontwerp-Schollaert van 191119. Plancquaert ging er niet mee akkoord dat Daens
als volksvertegenwoordiger de krappe katholieke meerderheid in de Kamer steunde20.
Voor Plancquaert was de val van de rechtse hegemonie de meest directe doelstelling
van elke democratische werking. Dat Plancquaert en zijn aanhangers het partijcongres
voor hun hard standpunt konden winnen, maar hun woordvoerder in het parlement,
Pieter Daens, niet konden overtuigen of dwingen zich bij de aanvaarde resolutie aan
te sluiten, illustreert de verlammende werking die van deze dualiteit op de
geloofwaardigheid van Plancquaert en van de hele daensistische beweging uitging.

15
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K. Van Isacker, o.c., 19652, p. 154; E. Swillens, o.c., pp. 66-67; F.-J. Verdoodt, o.c., p. 186.
Het Recht, 17-12-1899.
Het Recht, 30-12-1906.
K. van Isacker, Het Daensisme, 19652, pp. 191-192; Het Handelsblad, 10-9-1907.
Minister Schollaert wilde de leerplicht tot 14 jaar invoeren. De scholen zouden gesubsidieerd
worden volgens het aantal leerlingen (1 leerling = 1 schoolbon). De linksen zagen in de
schoolbon een middel om het lager onderwijs in handen te geven van de clerus.
De Volkseeuw, 18-6-1911.
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In 1912 stelde de katholiek Helleputte voor dat te Gent, Brugge en Kortrijk een
daensistisch kandidaat op de katholieke lijst zou fungeren en dat de Volkspartij alleen
te Aalst afzonderlijk zou strijden. Opnieuw wezen de plancquaertisten de
verzoeningspoging af21.
Toen onder impuls van Remi Vanderschelden de daensistische beweging in 1913-14
een wederopleving tegemoet ging, werd Pieter Daens de ‘éminence grise’ en
Plancquaert trad naar voren als de echte leider. Dank zij de totale inzet van enkele
jongeren - de Jong-daensisten22 - slaagde hij erin, de partij nieuw leven in te blazen
en met 28% van de stemmen te Aalst bij de parlementsverkiezingen van 1914 kon
ze zich naar buitenuit waar maken. Maar door de oorlog werd de nieuwe bloei van
de beweging voortijdig afgebroken.

Oorlogs- en naoorlogsjaren
Tijdens de bezetting stopte Plancquaert met de publikatie van Het Recht en wachtte
tot 1917 vooraleer opnieuw politieke verantwoordelijkheid op te nemen. Wel volgde
hij de gebeurtenissen en de evolutie onder Vlaamsgezinden zeer nauwlettend, sprak
zich eind 1915 in De Vlaamsche Stem, een activistisch dagblad dat in Nederland
verscheen, uit voor een gelijke invloed van Walen en Vlamingen op de Belgische
politiek23, en hij drukte zijn bezorgdheid uit over de anti-Vlaamse haatcampagne in
Belgisch-patriottische kringen24.
De Vlaams-activistische realisaties in de loop van 1916-17 (Vlaamse universiteit
te Gent, bestuurlijke scheiding van Vlaanderen en Wallonië) haalden hem en andere
daensisten in 1917 over tot een actieve inzet. Achteraf heeft hij twee redenen
aangevoerd voor deze beslissende stap: het belang van Vlaanderen en zijn
verantwoordelijkheidsgevoel25.
Plancquaert heeft het activisme geen nieuwe ideeën bijgebracht, maar hij vond er
de weerspiegeling van zijn eigen radicale Vlaamse opvattingen in. Hij werd
ondervoorzitter van de Tweede Raad van Vlaanderen en schepen
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R. Van Eenoo, Een bijdrage tot de geschiedenis der arbeidersbeweging te Brugge
(1864-1914), pp. 221-223.
Tweede generatie daensisten, die vanaf 1910 vooral te Aalst bedrijvig waren rondom Albert
Van den Bruele.
De Vlaamsche Stem, 30-12-1915; overgenomen in Het Vlaamsche Nieuws, 11-1-1916.
De Vlaamsche Stem, jan. 1916; overgenomen in Het Vlaamsche Nieuws, 16-1-1916.
Brief Plancquaert aan R. Vanderschelden, Haarlem, 25-4-1919 (Papieren R. De Deken,
Petegem).
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van cultuur van Gent. Hij geloofde in de Duitse loyauteit tegenover Vlaanderen en
noemde het een Vlaams belang dat Duitsland zo niet de oorlog won, dan toch een
zo sterk mogelijke onderhandelingspositie verwierf op een eventuele
vredesconferentie. In het belang van Vlaanderen ging hij, op de zitting van 28 maart
1918, ermee akkoord dat de naam België moest verdwijnen en hij verwierp categorisch
een personele unie tussen Vlaanderen en Wallonië26.
Zijn opdracht in de Tweede Raad van Vlaanderen zag hij echter breder dan een
Vlaams-Duitse relatie. Ook in oorlogstijd bleef het sociale aspect zijn aandacht
trekken. De scheiding tussen de activist en de daensist Plancquaert was trouwens
kunstmatig. Nooit heeft hij zich van de daensistische beweging verwijderd gevoeld
en de daensisten hebben in hem steeds een van hun leiders erkend. Bij de dood van
Pieter Daens in maart 1918 sprak hij een lijkrede uit: als daensistisch voorman op
een ogenblik dat hij in de Tweede Raad van Vlaanderen als ondervoorzitter fungeerde.
Met zijn toetreding tot het activisme verspeelde hij echter definitief de kans om nog
een rol van betekenis te spelen in de Vlaamse en Belgische politiek. Hij werd door
het Belgische gerecht ter dood veroordeeld en dus geschrapt als plaatsvervangend
parlementslid voor de overleden Pieter Daens, verloor zijn persoonlijk bezit en werd
gedurende 10 jaar buiten spel gezet in de na-oorlogse daensistische beweging.
Van 1919 tot 1929 vertoefde Plancquaert in Duitsland, te Tettnang-Bodensee. Hij
schreef toneelstukken in het Duits en het Nederlands, volgde nauwkeurig de politieke
ontwikkeling in Duitsland en Vlaanderen en voerde een uitvoerige correspondentie
met Remi Vanderschelden27, die van 1924 tot 1930 Het Recht opnieuw uitgaf en af
en toe een kolom voor hem openstelde. Maar hij stond niet langer midden in de strijd
en weldra keek hij een beetje vreemd aan tegen de snelle evolutie die zich na de
Eerste Wereldoorlog in België voltrok.
Na zijn terugkeer uit Duitsland was hij bijgevolg eerder een vlag dan een leider.
Zijn ideeën en woorden weken zo sterk af van de gangbare opvattingen en
formuleringen in Vlaams-nationale milieus in het begin van de jaren 30, dat er
onvermijdelijk wrijvingen en incidenten uit voort moesten vloeien. Vóór alles bleef
hij zich een daensist noemen, pas op de tweede plaats een Vlaams-nationalist.
Toen eind 1933 het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) werd opgericht,

26
27

Les Archives du Conseil de Flandre, publiées par La Ligue Nationale pour l'Unité Belge,
Bruxelles, 1919, p. 52.
Papieren Roger De Deken, Petegem.
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gingen Plancquaert en de daensistische volksvertegenwoordiger Van Opdenbosch
in de dissidentie. Ze hadden vooral bezwaren tegen de autoritaire organisatie en tegen
de wijze waarop het VNV naar voren trad. Bij Van Opdenbosch zouden niet alleen
ideologische motieven hebben gespeeld, maar ook zijn bezorgdheid om in het
parlement te blijven28. Hij zou Plancquaerts autoriteit hebben gebruikt om stemmen
te winnen voor zijn dissidente lijst. Plancquaert van zijn kant was uit Duitsland
teruggekeerd met een uitgesproken wantrouwen tegenover elke trend naar totalitarisme
en fascisme. Bovendien geloofde hij dat de daensistische beweging nog een rol had
te vervullen tijdens het interbellum en hij kon dus niet akkoord gaan met de oplossing
van de daensistische afdelingen in het VNV29. Hij zag de Vlaamsch-Nationale
Demokratische Partij - een anti-VNV-lijst - als de voorzetting van de oorspronkelijke
daensistische beweging. Hij pleitte voor ‘Vlaamsch-Nationalisme, Godsvrede en
Volksgezag-Demokratie... tegen alle eigenmachtige fascistische stelsels’30. In het
programma waarmee Van Opdenbosch en Plancquaert tussen 1933-36 hun actie
voerden, ontbraken echter de traditionele daensistische sociale klemtonen. Hun succes
was gering en Plancquaert had als politicus uitgediend.
Plancquaert heeft zijn leven lang geijverd voor een christen-democratische partij,
onafhankelijk van de conservatieve katholieken. Het charisma van priester Daens en
diens electoraal succes verhinderden echter deze radicalisering van bij het begin van
de daensistische beweging, en ook na 1907 bleef het een moeizaam optornen tegen
de gematigde politici in de beweging. Bovendien onderschatte Plancquaert de macht
van conservatieven en klerikalen. Het daensisme werd in de marginaliteit geduwd,
is geen brede volksbeweging geworden en heeft als partij geen belangrijke rol gespeeld
in de Belgische politiek. Het drama van Plancquaert en andere daensistische
voormannen was, dat ze in de voorhoede moesten vechten. Meer voorzichtige
tijdgenoten hebben de vruchten geplukt en konden met de veren pronken.

28

29
30

Mondeling getuigenis van oud-VNV-senator Ernest Van den Bergh, Aalst 2-10-1980. In
Vlaams-nationale milieus was er wantrouwen tegenover Van Opdenbosch, zoals blijkt uit
brief van H. Vos aan P. Geyl: Antwerpen, 9-4-1925 (Geyl en Vlaanderen, I, p. 266); J. Van
Severen typeerde Van Opdenbosch als ‘een nul’ (Geyl en Vlaanderen, II, p. 220); zie ook
H. Elias: 25 jaar Vlaamse Beweging 1914-1939, III, p. 168.
Papieren R. De Deken, Petegem; brief Plancquaert aan weduwe Pieter Daens: Gent,
28-11-1933 (Papieren L. Delafortrie, Langdorp).
De Vlaamsche Volkseeuw, 10-12-1933.
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Forum
Kritische psychologie
Al vanaf het begin van haar bestaan wordt de psychologie geplaagd door problemen
rondom de juiste formulering van haar onderzoeksobject. De menselijke geest, is dat
de beruchte black box van het behaviorisme, of veeleer de steeds weer unieke
‘persoonlijkheid’ van de existentiële psychologie, die mét deze omschrijving de
mogelijkheid van algemene uitspraken over de menselijke psyche definitief lijkt te
ontkennen? Geen van beide alternatieven is voor de ‘kritische psychologie’, zoals
de Boer die opvat, aanvaardbaar1. Psychologie is een wetenschap, en daarom dient
ze te streven naar algemene uitspraken, maar tegelijk is zij menswetenschap, en dat
betekent dat ze óók rekening dient te houden met het specifieke karakter van haar
object: geen stimulus-respons machine, maar een, minstens gedeeltelijk, zelfbewuste
geest.
Gedeeltelijk, want in feite is de mens een mixtum, een ‘middenwezen’; niet
helemaal natuur, maar ook niet helemaal doorzichtige geest. Er is, wat de menselijke
psyche betreft, eerder sprake van een verglijdende schaal, met aan de ene kant de
automatische, puur materieel-fysiologische functies, en aan de andere kant de
‘topervaringen’, waarin de menselijke geest zichzelf bijna overstijgt. Daartussenin
ligt een groot middengebied, het ‘gemengde terrein’ van ons dagelijks denken en
handelen. ‘Gemengd’, omdat er ook hier sprake kan zijn van geautomatiseerde
mechanismen, handelingspatronen die in principe object zijn van de vrije wil, maar,
onder welke invloed dan ook, tot schijnbaar onveranderlijke responsschema's zijn
verstard.
Het is hier dat de ‘kritische psychologie’, zoals de Boer die voorstaat, haar
toepassingsgebied heeft. Daarbij gaat het dus niet, zoals de term wél enigszins zou
kunnen suggereren, om een ‘humanistische’ psychologie in bovengenoemde zin. De
Boer wil de zijde van het ‘positief’ onderzoek niet loslaten. Het gaat er juist om een
bemiddeling te vinden tussen beide benaderingen, die in een aan Dilthey ontleende
terminologie ook wel ‘verklarend’ en ‘begrijpend’ worden genoemd.
De ‘verharde’ mechanismen van zojuist worden in de positieve psychologie wel
bestudeerd, maar alsof het natuurgegevens zouden zijn, met een wetmatig en
onontkoombaar karakter. In de kritische psychologie gaat het er daarentegen om
deze causale verklaringen op een dergelijke wijze ter sprake te brengen, dat ze
opnieuw als onderwerp van vrije keuze worden herkend. Oftewel, in de woorden van
de Boer: het verklaren moet in dienst komen van het begrijpen. De psychologie
onthult gestolde handelingsmechanismen, toont ze zoals ze zijn, d.w.z.
niet-onontkoom-

1

Theo de Boer, Grondslagen van een kritische psychologie, Ambo, Baarn, 1980, 197 pp., f
29,50.
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baar, en draagt op die wijze bij aan de verbreding van de bewuste speelruimte van
de mens, van zijn mondigheid.
De Boer blijft zich in zijn boek vooral bewegen op het gebied van de
wetenschapstheorie, het ‘zelfbegrip’ dat aan een dergelijke psychologie ten grondslag
zou moeten liggen. Terecht merken van IJzendoorn, van der Veer en Goossens in
hun boek op dat nergens duidelijk wordt ‘hoe deze cognitieve heroriëntatie methodisch
gezien voltrokken zou moeten worden’2. De stap van theorie naar onderzoekspraktijk
wordt door de Boer niet gezet (dat was trouwens ook niet de opzet van het boek).
Het is vooral dit praktische werk dat in de inleiding van IJzendoorn c.s. de meeste
aandacht krijgt. Zij behandelen daartoe drie richtingen in de kritische psychologie:
de cultuurhistorische school van Vygotskij en Lurija, de ‘kritische psychologie’ (in
eigenlijke zin) van de Westberlijner Holzkamp en de dialectische psychologie van
de Duitse Amerikaan Riegel. Ironisch genoeg blijkt het tot nu toe verrichte praktische
onderzoek van deze drie scholen weinig indrukwekkend, en zelfs vatbaar voor
veelvuldige theoretische kritiek, die de schrijvers ook niet trachten weg te praten.
Zodat men, ook na lezing van dit boekje, praktisch gezien nog altijd met vrijwel lege
handen staat. De kritische psychologie lijkt vooralsnog eerder een program dan een
blakend veld van onderzoek te zijn.
Keren we nu terug naar de Boer, dan kan men ook hier onvolledigheden bespeuren
(vooral de verhouding tussen de hermeneutische en de verklarende component in de
psychologische praktijk verdient nog nadere bepaling) maar dat neemt niet weg dat
zijn uitgewogen en erudiete betoog diepe bewondering afdwingt. Dit niet in de laatste
plaats door de wijze waarop hij tenslotte zijn wetenschapstheoretisch inzicht weet
door te trekken naar het vlak van de ethiek. Want de ‘mondigheid’ die de kritische
psychologie tot doel heeft dient zelf weer in een ethisch betoog te worden gefundeerd.
‘Mondigheid’ zelf zegt nog niets, aldus de Boer, het is een ‘formeel begrip’ dat zijn
invulling moet krijgen in een daadwerkelijke ethische reflectie, waarvoor in dit boek
het denken van Levinas als voornaamste leidraad wordt genomen. Het is dit
scherpzinning wetenschapstheoretisch inzicht, te samen met deze duidelijke
filosofisch-morele plaatsbepaling van de psychologie, die lezing van dit boek tot een
zo bijzondere ervaring maken. De evenwichtigheid waarmee nomologische en
humanistische benadering in de psychologie met elkaar worden verbonden, de
gevoeligheid voor de problematiek van de mens als onderzoeksobject én als subject,
en de ethische relevantie (en daardoor heteronomie) van het psychologisch onderzoek,
die in dit boek naar voren komen, maken het tot een toonbeeld van wetenschappelijke
luciditeit en filosofisch doorzicht. Verplichte literatuur, kortom, voor psychologen,
filosofen, theologen en ieder die, op welke wijze dan ook, met de menswetenschappen
te maken heeft.
Ger Groot

Theaterjubiliea
Of continuïteit, het blote feit van het overleven, op zich reeds een deugd of een
verdienste is, valt moeilijk uit te maken, alvast in het theater. Kunst leeft van de
2

Rien van IJzendoorn, René van der Veer, Frits Goossens, Kritische psychologie, Drie
stromingen, Ambo, Baarn, 1981, 220 pp., f 29,50.
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Maar de inspanning van alle dag concentreert zich op
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het in stand houden, op het beschikbaar blijven, op de institutionele veiligheid. Toen
in het begin van de jaren 50 in Vlaanderen een aantal minuscule groepjes acteurs de
kamertheaterbeweging in het leven riepen, was dat, achteraf beoordeeld, een daad
van onmiskenbare wil, een uiting van de onstuitbare behoefte, tegen de wazige
vanzelfsprekendheid van de grotere gezelschappen in, tegen de zelfvoldane zowel
artistieke als sociale lethargie van de erkende schouwburgen in een nieuwe stroming
op te zetten. Dit intimiteitstheater heeft onloochenbaar historische verdiensten,
andermaal zowel artistiek als sociaal. Toen dergelijke initiatieven erin slaagden zich
door te zetten en aanvaard te maken, ontstonden dan weer kleinere kernen, vaak in
tot dan toe voor beroepstheater of wat daarvoor door wenste te gaan gesloten
agglomeraties. Het valt niet te ontkennen dat ook deze kleinere pogingen, bescheidener
in opzet, in vermogen en in streven, zich hebben doorgezet. Enkele onder hen, meestal
met nog steeds dezelfde initiatiefnemers van destijds aan het roer, hebben ondertussen
respectabele leeftijden gehaald. En dat diende gevierd. Sommige hebben dat, vanuit
een documentatiezucht die binnen het kaft niet helemaal consequent wordt
volgehouden, gedaan met een boek dat het wel en het wee tracht vast te houden. De
vraag is: voor wie?
Het Fakkelteater te Antwerpen heeft er 25 jaar opzitten. En het kijkt met
welgevallen op zichzelf terug1. Minder in verwondering dan in bewondering om wat
het allemaal voor mekaar heeft gebracht. Deze gezonde skepsis, de opgetrokken
wenkbrauwen dat het toch niet stuk te krijgen is, slaat nagenoeg integraal op het
structurele karakter van de onderneming: meer dan 150 produkties, meer dan 8.000
voorstellingen, bijna één miljoen bezoekers. Dat blijft fraai. Waarom het destijds
allemaal begonnen was, het sociaal-humanistische engagement van een stelletje jonge
socialistische onderwijsmensen, wordt andermaal en historisch-terecht beklemtoond.
Daarna zet de twijfel in, wordt wat koffiedikkerig uitgekeken naar die factoren die
de conjuncturele en de inspiratieslapte hebben veroorzaakt, maar er wordt echt niet
dieper gegrepen, niet zorgvuldig gespeurd naar de gewijzigde factoren in de
theaterdoctrine, in de produktiesfeer, in het artistieke willen, in de bezoekersattitudes
om te kunnen verantwoorden waarom het bestaan een elastische kunstmatigheid
heeft gekregen en geen echte verantwoording meer voor zichzelf weet te formuleren.
Deze vaststelling is eigenlijk een constante bij deze gelegenheidspublikaties.
Vertederd wordt de prille jeugd herdacht, zelfingenomen wordt de hardnekkigheid
onderstreept waarmee ze de vaak moeizame overlevingstocht hebben doorstaan, en
vanachter de feesttafel wordt er eveneens gesteld dat, terugblikkend op wat ze voor
elkaar brachten, alles goed is geweest. Zelfs God kon daar ondertussen een tweede
gedachte over ontwikkelen. Deze theaterlui nodigen, zoals het Antigone-theater uit
Kortrijk2 of de Korrekelder uit Brugge3, enkele buurtsupporters of medewerkers ertoe
uit om dit navelstaren een wat objectievere allure te verschaffen, maar het resultaat
blijft steevast hetzelfde: het was en is goed, al kan het nog beter. Diepere reflectie
over zin, vorm en functie van theater in
1
2
3

Walter Groener, e.a., Omzien in verwondering. 25 jaar Fakkel, Fakkelteater, Antwerpen,
1981, 190 pp., BF. 250.
Noël Poblomme e.a., 25 jaar Antigone. Jubileumboek, W.T. Antigone, Kortrijk, 1981, 226
pp.
Pierre Boudens e.a., Twintig jaar Korrekelder, De Korre, Brugge 1980, 200 pp., BF. 450.
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deze tijden, komt niet voor. Een gemiste gelegenheid. Iets meer historiserende zin
heeft R. Passemiers, die het Voorstadtheater Vertikaal uit Gentbrugge4 monografisch
reconstrueert, aandacht heeft voor de geschillen en problemen die zich in de
onderlinge samenhang zowel als in de artistieke codificering hebben voorgedaan,
bereid ook is om het saldo in zowel batige opbrengst als structurele tekorten te
onderscheiden, maar uiteindelijk toch weer bezwijkt onder de plichtslierten die bij
een verjaardag passend worden geacht. Als we even dit resultaat tegen een identieke
feestplicht houden die het Düsseldorfer Schauspielhaus5 in de bloemetjes zet, dan
blijkt auteur H. Schwab-Felisch principieel de vraag te stellen hoe dat gezelschap er
na 75 jaar vandaag voorstaat, wat het bereikt heeft op welke wijze, wat er voor morgen
te verwachten valt. Dat zijn vragen die eigenlijk niet voorkomen in de Vlaamse
gelegenheidsbeurten. Het tekent een niveau van bewustzijn. Het verschaft ook inzicht
in wat de toekomst brengen kan. Er is nochtans wel een uitzondering, en die
uitzondering is niet toevallig. Het vormingsgezelschap van Vuile Mong en de Vieze
Gasten, dat zijn eerste decennium erop heeft zitten6, kijkt achterom met de expliciete
bedoeling zin en onzin samen te leggen, een oordeel uit te spreken over wat waarmee
werd bereikt, welke strategische wegwijzigingen zich hebben voorgedaan, onderzoekt
vooral ook de impulsen waaruit en de perspectieven waartoe de hele onderneming
werd aangevat en uitgebouwd. Deze analyse gaat nu weer niet zo ver dat de eigen
bestaansgrond echt onstabiel wordt gemaakt, maar beslist gaan ze bij het heuglijke
feest niet in de hoerasfeer ten onder. Want dit gezelschap heeft een taakstelling die
elders en anders ligt dan dat ze het samen niet kunnen laten theater te spelen. Zij
hebben voor zich bij middel van theater een functie bedacht en uitgewerkt binnen
de Nederlanden en de maatstaven waarmee ze de tien jaar onder de loep nemen,
horen organisch in deze zelfverantwoording en sociabiliteitsbehoefte thuis. Vriend
en vijand kan het meermaals met hen oneens worden, zowel in de parafrase van het
eigen doen of in de appreciatie van wat ze uitgebracht hebben als in de evaluatie van
wat ze bereikt hebben, maar het belangrijkste is dat ze zich geen blinddoek voor de
ogen hebben gebonden, dat ze op elk ogenblik de zelfreflectie als onmisbare fase in
de continuïteit opvatten.
De jubilaris die de kortste periode festoneert, is het Nederlands Toneel Gent, maar
dat gebeurt nu, op lustrumbasis, al voor de derde keer, telkens in wat je niet anders
dan een luxueuze, eigenlijk onbetaalbare publikatie moet noemen7. De gebruikelijke
beleidsnonsens van de officiële en politieke gezagsdragers volgen elkaar op zonder
enige noodzaak, terwijl de diepere analyse van vijf jaar artistiek beleid en praktijk
overgelaten wordt aan overigens erg fraaie foto-illustraties en extracten uit de
programmaboekjes van elk van de uitgebrachte voorstellingen. Tussen plichttekst
en foto-album in staan een samenvatting van een sociologische enquête van de
bezoekers en niet-bezoekers die het NTG heeft uitgevoerd, een inzichtelijk stuk over
de aspecten die de economische bestaansvorm van een theaterge4
5
6
7

Rita Passemiers, Twintig jaar Teater Vertikaal, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent,
1981, 77 pp. + 32 foto's.
Hans Schwab-Felisch, 75 Jahre Düsseldorfer Schauspielhaus 1905-1980, Econ, Düsseldorf,
1980, 124 pp., DM. 48.
Eddy Bonte, Het Cirkus van Vuile Mong en de Vieze Gasten, Kritak, Leuven, 1981, 96 pp.,
BF. 250.
Marcel Van Spaandonck e.a., Derde Lustrumboek Nederlands Toneel te Gent 1975-1980,
N.T.G., Gent, 1981, 331 pp.
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zelschap-mét-schouwburguitbating bepalen, en een speculatief essaytje dat zowel
laatdunkend als typologisch de definieerbaarheid van de theatercriticus op het oog
heeft.
Ongetwijfeld verdient de sociologische enquête, waarvan de volledige verslagtekst
ook apart is verschenen8, de volle aandacht. Dit rapport zet een nogal hoge borst op
als het zichzelf een ‘handleiding voor de schouwburgdirecties’ acht, maar er zit
natuurlijk meer waarheid in dan lief kan zijn. Want het is een uitgesproken,
ongenuanceerde bedrijfssociologische enquête waarbij inderdaad wel ‘de relatie
tussen een repertoiregezelschap en de maatschappelijke omgeving waarbinnen het
functioneert’ uitgezocht wordt, maar waar op merkwaardige wijze het marktprodukt
theater zelf afwezig blijft. De schouwburg wordt verkocht, niet het theater. Natuurlijk
zijn de resultaten van die aard dat daaruit voor de directie (van de schouwburg,
nauwelijks van het gezelschap, die eeuwige ambivalentie van de theaterstructuur in
Vlaanderen, nadelig voor het kunstgehalte) directieven, beleidslijnen kunnen volgen,
voornamelijk op het vlak van de bezoeks-promotie. Het verslag is zondermeer keurig
bij alle verbalisme dat sociologische vanzelfsprekendheden alsnog omstandig uiteenzet
voor een niet-deskundig lezer. Maar m.b.t. het theater zelf wordt enkel achterhaald
dat de respondenten ‘hoogstaand theater’ verlangen. Wat dat is, wat ze daaronder
verstaan, tot welke beleidspolitieke en kunst-pragmatische consequenties dit dient
te leiden, wordt niet tot vraag verheven. Het gaat om de mogelijkheid de
publiekswerving te intensiveren, niet om het theatergehalte op te voeren. In deze
taakstelling is de enquête duidelijk en oprecht, maar het blijft wellicht toch de vraag
of de inhoud van de taakstelling zo principieel mocht worden verwaarloosd. Theater
is blijkbaar vanzelfsprekend de moeite waard; de strategie wil enkel informatie
binnenhalen om het aantal consumenten zo hoog mogelijk op te voeren. Het is een
aanfluiting van de zin en de functie van theater, en het is een ook bedrijfstechnische
verwaarlozing van de bestaans-verantwoording van een gezelschap. Theater kan
nooit gereduceerd worden tot het tellen van koppen.
C. Tindemans

8

N.T.G.-Enquête. Het sociologisch onderzoek naar motieven en weerstanden rond
theaterbezoek, N.T.G., Gent (1981), 144 pp.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

848

Boekbespreking
Filosofie
R. Bakker, Wijsgerige antropologie van de twintigste eeuw, Van Gorcum,
Assen, 1981, 119 pp., f 19,90.
In een zeer beknopt overzicht van de twintigste-eeuwse filosofische antropologie
moet natuurlijk veel terzijde blijven. Toch heeft deze inleiding haar verdienste, mede
door de wijze waarop enkele half-vergeten, maar desondanks interessante (en
mogelijkerwijze voor revival in aanmerking komende) figuren als Gabriël Marcel
en Emmanuel Mounier ter sprake komen. Verder gaat het boek vooral in op de, met
een wat ongelukkige term, als ‘biologische’ antropologie aangeduide stroming
(Scheler, Gehlen, Plessner), het existentialisme (waaronder ook Heidegger wordt
gerekend), marxisme en structuralisme. Men mist enigszins de toch niet onbelangrijke
hermeneutische filosofie, ook al komt Ricoeur in het nawoord wel ter sprake, maar
dan toch vooral in het licht van een toekomstige ‘dialoog’ tussen de verschillende
richtingen.
Voor een eerste kennismaking met het onderwerp desondanks geen slechte
inleiding.
Ger Groot

Hans Köchler, Skepsis und Gesellschaftskritik im Denken Martin
Heideggers, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1978, 157 pp., D.M.
45.
Skepsis en maatschappijkritiek, zijn dat niet wat merkwaardige onderwerpen om in
verband te brengen met een zo weinig geëngageerd denker als Martin Heidegger?
De verbazing verdwijnt wanneer men ziet hoe Köchler beide termen aanvankelijk
geheel in ontologische richting definieert. Skepsis duidt dan vooral op de uiteindelijke
onkenbaarheid van het ‘zijn’, als grondbegrip van het denken, en maatschappijkritiek
op de noodzaak de blik vrij te maken van alle culturele en historische
vooringenomenheid, teneinde dit ‘zijn’ desondanks zo dicht mogelijk te benaderen,
te ‘bedenken’, in de termen van Heidegger.
Toch is het boek niet zo teleurstellend als zich aanvankelijk laat aanzien, want in
een latere reflexie krijgt het maatschappelijk denken van Heidegger toch ruime
aandacht. Grootste struikelblok vormt hierbij uiteraard Heideggers kortstondige
enthousiasme voor het nationaal-socialisme in het begin van de jaren dertig. Volgens
Köchler vormt deze ‘activistische’ dwaling zelfs één van de belangrijkste impulsen
voor de latere ‘wending’ van Heidegger, waarmee het accent van zijn filosofie geheel
zal komen te liggen op de ‘gelatenheid’, het ‘gehoorgeven’ aan het zijn.
Men kan zich afvragen of Heideggers weerloosheid voor de fascisitische verleiding
inderdaad te wijten is aan een te sterk ‘activisme’ (het voluntarisme van de wil tot
zelfvervulling, tot authenticiteit, vooral in Sein und Zeit) of dat deze veeleer moet
worden toegeschreven aan een te sterke abstractie van de sociale werkelijkheid,
waardoor het existentie-denken op willekeurig welke wijze kon worden ingevuld.
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Beide mogelijkheden worden door Köchler genoemd, hoewel hij een voorkeur lijkt
te vertonen voor de eerste verklaring. Zijn instemming met Heideggers latere,
‘ongeëngageerde’ filosofie, die niet alleen het terrein zuivert voor een verantwoord
buiten-filosofisch engagement, maar, als blijvend-afstandelijke reflexie, ook als de
meest waardevolle (zelfs de meest ‘kritische’) wordt gekenschetst, ligt in het verlengde
daarvan. Nogmaals: een zeer be-
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twistbaar standpunt, maar het boek heeft in ieder geval de verdienste het dilemma
opnieuw, en op stimulerende wijze, ter sprake te hebben gebracht, aan de hand van
de op dit punt wellicht meest omstreden denker van deze tijd.
Ger Groot

D.F. Scheltens, Mens en mensenrechten, Samsom, Alphen aan den
Rijn/Brussel, 1981, 147 pp., f 28,75.
Dit rechtsfilosofisch handboek wil de mensenrechten in een ethisch mensbeeld
funderen. In de twee historisch bekende Verklaringen van de Rechten van de Mens
(1789 en 1948) wordt de zogenaamde inherente waardigheid van de mens eerder
stilzwijgend verondersteld dan filosofisch gegrondvest. Daaruit is dan een
uiteenlopende, meestal antagonistische interpretatie van de mensenrechten gevolgd.
De meer individualistische interpretatie van het Westen lijkt soms teveel op het
egoïstisch eigenbelang van het individu te zijn aangelegd. De socialistische
hermeneutiek in het Oosten daarentegen maakt niet zelden de indruk dat de mens
louter als het collectivistisch ‘Gattungswesen’ opgevat wordt. De auteur probeert
hierin klaarheid te brengen en bevraagt op oordeelkundige wijze de hele historische
ontwikkeling van Locke, Beccaria, Rousseau en Kant tot Hegel, Marx, Habermas
en Rawls. Vooral de intrinsieke verhouding van politieke vrijheid en eigendomsrecht
krijgt zijn volle aandacht. Het prejuridische recht van de mens, zo meent hij, ligt
hierin dat elke mens tot zijn recht moet komen. En dat is niet zo maar het abstracte
geïsoleerde menselijk individu doch de concrete, politieke, sociale en economische
mens in gemeenschap. Het is m.a.w. de vrije menselijke persoon in gemeenschap.
Op deze vrijheid is tenslotte de inherente waardigheid van de mens en bijgevolg ook
zijn recht gefundeerd.
S. meent verder dat dit heilige mensenrecht maar liefst profaan moet gehouden
worden en dus niet godsdienstig, noch confessioneel noch theocratisch gebonden.
Terecht wordt door hem benadrukt dat godsdienst bij uitstek het gebied van de vrijheid
is. Moet dan daaruit ook niet volgen dat authentieke menselijke vrijheid alleen maar
van echte gods-dienst leven kan? Wordt anders de ‘inherente’ menselijke waardigheid
niet fataal een pseudosacrale entiteit in een mythisch tegen elkaar optornende
Mensheid?
A. Poncelet

Willem van Reijen, Filosofie als kritiek, Inleiding in de kritische theorie,
Samsom, Alphen aan den Rijn/Brussel, 1981, 344 pp., f 39,50.
Na de al eerder in het Nederlands verschenen en nu reeds klassieke geschiedenis van
de Frankfurter Schule van Martin Jay (De dialektische verbeelding, Ambo, Baarn,
1977) is dit de tweede grote inleiding in de kritische theorie in het Nederlands
taalgebied. Deze onderscheidt zich vooral van de eerstgenoemde door haar groter
bereik: ook de leden van de ‘tweede generatie’ (Habermas, Negt, Offe, Schmidt,
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Wellmer) komen min of meer uitgebreid aan bod. De nadruk blijft echter ook hier
liggen op de grote figuren van de eerste generatie: Horkheimer, Adorno, Marcuse,
Benjamin. De uiteenzetting is eerder thematisch dan historisch zoals bij Jay. Het
boek is in dat opzicht instructief en vooral ook voor studiedoeleinden goed bruikbaar
dank zij de uitgebreide bio- en bibliografieën aan het einde van ieder hoofdstuk.
Helaas lijdt van Reijen nogal aan de beruchte ‘academische ziekte’: de tekst is vaak
zo droog en stilistisch slecht geschreven dat lezing ervan regelmatig ontaardt in een
worsteling tegen de verveling.
Ger Groot

Godsdienst
T. Baarda (red.), Segmenten, studies op het gebied van de theologie: Deel
II (Exegetica), Boekhandel van de Vrije Universiteit, Amsterdam, 1981,
141 pp.
Met de reeks Segmenten willen de verschillende vakgroepen van de Vrije Universiteit
te Amsterdam aan een groter publiek laten zien op welke wijze(n) er binnen haar
geledingen theologie wordt beoefend. Het thans verschenen tweede deel is verzorgd
door de vakgroep bijbelwetenschappen. In het op-
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stel ‘Wat heet vertellen’ neemt E. Talstra de handschoen op die hij zich als exegeet
door H.M. Kuitert in diens boek Wat heet geloven ziet toegeworpen. Na een aantal
zeer trefzeker geformuleerde kritische kanttekeningen aan het adres van Kuitert gaat
Talstra nader in op de vele pogingen die zijn ondernomen om Genesis 22 in een
adequate structuur vast te leggen. Hij vindt geen enkele bestaande oplossing toereikend
en komt dan zelf met een nieuw voorstel waarin de werkwoorden
‘nemen-gaan-offeren’ (vers 2) als structurerend beginsel voor de gehele vertelling
moeten gaan fungeren. Hoewel het zonder meer een goede vondst is ‘klopt’ het lang
niet op alle fronten; het kan mijns inziens hoogstens fungeren als schema met variaties.
Om te demonstreren dat exegese niet op zichzelf staat, maar wel degelijk een functie
kan vervullen naar de achterban toe, gaat Talstra in een derde en laatste paragraaf
na of en hoe de structuur van het verhaal in Genesis 22 wordt gebruikt in diverse
kinderbijbels.
S.J. Noorda keert zich in zijn artikel over Lukas 7:29-35 tegen een uitleg waarin
de geschiedenis van de tekst belangrijker is geworden dan de tekst zelf. De gelijkenis
van de kinderen op het marktplein weet hij op uiterst overtuigende wijze in een nieuw
licht te plaatsen, waarbij tevens het geheel van Lukas' evangelie meer doorzichtig
wordt. De bijdrage over Marcus 6:1-6 van dezelfde schrijver vergt tamelijk veel
inspanning van de lezer, met name omdat door nogal wat exegeten de incoherentie(s)
in deze passage worden weggemoffeld onder de parallelverhalen. Noorda pleit er
juist voor om die incoherentie(s) van de tekst recht te doen door ze namelijk te
bestuderen binnen het wijdere perspectief van het gehele Marcus-evangelie.
Het artikel waarmee N.A. Schuman deze bundel besluit handelt over Jesaja
28:23-29, een passage die in de NBG-vertaling het opschrift heeft meegekregen:
‘Des Heren werk is wijs’, maar in de KBS Bijbel is getooid met het kopje: ‘De
wijsheid van de boer’. De auteur laat zien hoe een overstelpende hoeveelheid literatuur
over deze korte passage ons in feite afhoudt van een ‘onbevangen’ lezing. De
voornaamste problemen komt men als lezer veel beter op het spoor met behulp van
grammatica, woordenboek en concordance enerzijds en een aantal bijbelvertalingen
anderzijds. De conclusies die Schuman trekt ga ik hier niet verklappen;

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

851
daarvoor beveel ik het artikel zélf aan. Jammer echter dat de lay-out van deze laatste
bijdrage zo slecht is; de inhoud ervan staat daarmee gelukkig in schril contrast.
Samenvattend zou ik willen zeggen: wie eens te weten wil komen op welke wijze
exegeten heden ten dage te werk gaan, mag dit ‘Segment’ niet ongelezen laten.
Panc Beentjes

A.R. van de Walle, Tot het aanbreken van de dageraad. Gevecht op leven
en dood, Altiora, Averbode, 1981, 317 pp., BF. 495.
Wat de bekende theoloog A.R. van de Walle in dit lijvig cahier aan de orde stelt is
een soort stand van zaken op theologisch gebied over de ‘eschatologie’, d.w.z. de
leer over de uitersten, over de uiteindelijke en definitieve toekomst en bestemming
van mens en wereld.
Toen hij voor dit cahier een titel moest vaststellen, heeft hij het verhaal van Jakobs
gevecht met de engel (Genesis 32:23-33) voor ogen gehad: Jakob vecht in de
duisternis met God. Hij ziet en (h)erkent Hem niet, maar hij vermoedt met wie hij
worstelt en hij vraagt om zijn zegen. God zelf laat zich niet zien. Hij verdwijnt vóór
het aanbreken van de dageraad. Wie God is, wat hemel betekent, wat eeuwig leven
is, als zovele synoniemen van God, wéten wij niet... Wij hebben nu alleen zijn zegen,
maar wij hopen Hem ooit zelf te zien van aangezicht tot aangezicht, wanneer de zon
opgaat. Ondertussen blijft het een worstelen om inzicht’ (p. 45).
In gewone taal beschrijft pater Van de Walle de gegevens uit Schrift en traditie.
Van eminent belang zijn de bladzijden die hij wijdt aan de boodschap van het Oude
Testament betreffende een leven na de dood en een hiernamaals (pp. 52-123). Op
erudiete én pastorale wijze weet de auteur ons uit te leggen hoe schaars de gegevens
zijn die het O.T. op dit gebied bevat. Telkens weer legt de schrijver bij teksten, die
op het eerste gezicht over leven na de dood en hiernamaals handelen, uit hoe er veel
te weinig wordt gekeken naar het eigen literaire genre van de geciteerde tekst(en).
Pas in de tweede eeuw vóór Chr. (de tijd van het boek Daniël en de boeken der
Makkabeeën) begint er een verlangen te ontstaan naar een àndere, namelijk leefbare
toekomst; de politieke en godsdienstige onderdrukking eist haar tol! Ook de bladzijden
die handelen over het Nieuwtestamentisch getuigenis terzake leven en dood (en met
name de Brieven van Paulus) zijn bijzonder behartenswaardig. Eén vraag blijft mij
echter in dit deel bezighouden: waarom de auteur zo weinig aandacht schenkt aan
de paasvertellingen van de vier evangelisten. Mijns inziens bevatten ook déze verhalen
een paradigmatisch karakter met betrekking tot de vragen over leven en dood. Ik ben
mij er anderzijds van bewust dat alleen deze vier evangelieverhalen weer een
uitvoering hoofdstuk zouden vereisen. In het derde deel (pp. 187-280) gaat pater Van
de Walle moedig in op bestaande voorstellingen (vagevuur, hel) en op de uitspraken
van het kerkelijk leergezag. Hij toont daarin op niet mis te verstane wijze aan hoe
dergelijke uitspraken en belevingen steeds geïnterpreteerd en begrepen dienen te
worden naar hun eigenlijke bedoeling, m.a.w. binnen de context van hun
ontstaan(stijd). Dit derde deel vraagt iets meer van de lezer, omdat de auteur hier
voor de moeilijke taak staat om alle tot nu toe beschreven gegevens uit Schrift en
traditie naar ons moderne levensgevoel toe te ‘vertalen’. Hij is daarin zonder meer
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geslaagd. Juist in déze bladzijden heb ik veel gevonden dat ik van grote waarde acht.
Zo voel ik mij bijvoorbeeld zéér aangesproken door de gedachte van de auteur dat
de hemel een persoon is: ‘De hemel is geen arsenaal, geen opslagplaats, geen
rustplaats. De hemel is de eeuwiglévende God die zich nu definitief aan ménsen
geeft... God is niet louter toekomst. Hij heeft zichzelf reeds geschonken als gave,
definitief en onherroepelijk in Jezus van Nazareth...’ (pp. 247-248). Hier bevinden
we ons in gezelschap van gerenommeerde theologen als Karl Barth (‘Opstanding
der doden is een omschrijving van het woord God’) en Karl Rahner (‘Hemel, vagevuur
en hel zijn geen plaatsen. Het zijn drie diverse benamingen voor God’).
Het is de grote verdienste van A.R. van de Walle dat hij de ingewikkelde taal en
moeizame gedachtenconstructies van geleerde theologen voor iedere gewone christen
toegankelijk heeft willen maken. Dat hij het in deze tijd heeft aangedurfd om een
boek te schrijven over dit zo moeilijke onderwerp getuigt niet alleen van moed en
doorzettingsvermogen, maar zeker ook van pastorale bekommernis. Hij maakt
duidelijk op welk een verrassend nieuwe wijze wij die oude, maar essentiële begrippen
(leven-dood-
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hemel) tegemoet kunnen blijven treden. Hulde ook voor de uitgebreide
literatuuropgaven die aan ieder deel voorafgaan. Met de registers en de technische
noten voorwaar een kostbaar naslagwerk, dat eigenlijk iedereen gelezen moét hebben.
Een juweel van een boek!
Panc Beentjes

Sociologie
Kurt Baschwitz, Heksen en heksenprocessen, De geschiedenis van een
massawaan en zijn bestrijding, vert.: Thérèse Cornips, Arbeiderspers,
Amsterdam, 1981, 488 pp., f 49,50/BF. 780.
Heksenjachten behoren, naar ons gevoel, typisch tot de middeleeuwen. Het mythisch
bijgeloof, de massale verdwazing en de duistere wreedheid die het begrip oproept
behoren niet tot de moderne tijd. Sinds de rede, in de Renaissance, definitief is
doorgebroken, laten wij ons niet meer op een dergelijke wijze begoochelen.
Dat menen wij, en daarom verdringen wij de heksenmanie, die Europa honderden
jaren lang geteisterd heeft, naar een donker verleden.
Dat er hier letterlijk van verdringing, terugdringing, sprake is, toont Kurt Baschwitz
in dit boek op overtuigende wijze aan. Want, in tegenstelling tot wat wij geneigd
zijn te menen, vormen de heksenvervolgingen helemaal geen middeleeuws
verschijnsel, maar zijn zij typisch een zaak van de moderne tijd. Vanaf de vijftiende
tot ver in de achttiende eeuw werden, met name in Noord-Europa en later ook in
Noord-Amerika, vele tienduizenden mannen, maar voornamelijk vrouwen als heks
aangeklaagd en vrijwel zonder uitzondering levend verbrand.
Kurt Baschwitz laat in zijn boek duidelijk zien hoe de heksenwaan eeuwenlang
kunstmatig werd gevoed, in geschriften en prediking, door de kerken en de
machthebbers, en hoe het geloof in heksen zichzelf in stand hield met de redenering:
er worden heksen verbrand en dus moeten er heksen bestaan. Dat op een plaats waar
deze hysterie was uitgebroken, vaak een aanzienlijk deel van de (vrouwelijke)
bevolking uiteindelijk op de brandstapel terechtkwam (mede veroorzaakt door het
alom toegepaste ‘pijnlijk verhoor’, waardoor opgepakte ‘heksen’ werden gedwongen
steeds weer nieuwe ‘medeplichtigen’ aan te wijzen) lijkt het geloof in de
alomtegenwoordige macht van het kwaad alleen nog maar te hebben versterkt.
Baschwitz heeft zich, zoals hij in zijn voorwoord meedeelt, strikt tot de historische
feiten beperkt. Het boek bestaat voornamelijk uit steeds maar weer nieuwe verslagen
van massale heksenprocessen, en uit weergaven van geschriften vóór en, naarmate
de tijd vorderde, ook steeds meer tégen de heksenvervolging. Een dergelijke aanpak
heeft een aantal nadelen. Om te beginnen vervalt men daarmee al snel in herhalingen
van steeds weer dezelfde of bijna dezelfde gebeurtenissen: het ene proces verschilt
nu eenmaal niet wezenlijk van het andere. En bovendien doet Baschwitz, op een
aantal, nogal simpele en sterk psychologiserende verklaringen na, niet werkelijk een
poging de (geestelijke, culturele, economisch-sociale) oorzaken van de heksenwaan
aan te wijzen. Juist op dit punt, waar een dergelijke studie het meest interessant zou
worden, stelt het boek dus teleur. Want heksenjachten, in mataforische en, zoals
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Baschwitz ook laat zien, zelfs in letterlijke zin, vinden nog altijd plaats. Te weten
waarop een dergelijke massale waanzin berust, uit welke diepe behoeften en drijfveren
zij voortkomt, is van het hoogste belang, wil men deze effectief kunnen bestrijden
en voorkomen. Zover is Baschwitz niet gekomen; wél heeft hij daarvoor het
basismateriaal aangedragen: een dik en, ondanks alles, hoogst informatief dossier
van menselijke verblinding.
Ger Groot

H.P.M. Goddijn (red.), Max Weber. Zijn leven, werk en betekenis, Ambo,
Baarn, 1980, 344 pp., f 41,50.
Max Weber is vooral bekend als grondlegger van de sociologie, maar daarnaast heeft
hij ook een enorme invloed uitgeoefend op het debat rond de status en methodologie
van de wetenschap, waarin hij o.a. het begrip ‘waardevrijheid’ introduceerde.
Desondanks is hij voor veel mensen een tamelijk onbekende figuur gebleven, wiens
naam wel op ieders lippen lag maar wiens geschriften
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zelden of nooit gelezen werden. Dat lag overigens ook gedeeltelijk aan Weber zelf,
die in zijn werk een hoogst ontoegankelijke stijl hanteerde en voor zijn lezers weinig
consideratie had.
Deze bundel is geschreven om Webers gedachtengoed nu ook onder een wat breder
publiek de bekendheid te geven die het verdient. Over het algemeen zijn de auteurs
in deze opzet goed geslaagd, al leest uiteraard nog steeds niet elke bijdrage even vlot.
In de twaalf opgenomen artikelen komt echter een goed en redelijk omvattend beeld
naar voren van Weber als socioloog en methodoloog en als inleiding in zijn denken
mag het boek dan ook zeker geslaagd heten. Voor wie zich na lezen nog verder wil
oriënteren is een uitgebreide primaire en secundaire bibliografie toegevoegd.
Ger Groot

Literatuur
Guido Gezelle, Verzameld Dichtwerk. Deel 3. The song of Hiawatha.
Tijdkrans, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1981,
592 pp., BF. 1.100.
Albert Westerlinck, De oude taaltovenaar Guido Gezelle, Orion,
Beveren/Gottmer, Nijmegen, 1981, 162 pp.
Het derde deel van Gezelles Verzameld Dichtwerk, dat onder de redactie van J. Boets
uitgegeven wordt, bevat de vertaling door Gezelle van The song of Hiawatha van
H.W. Longfellow (1807-1882) en Gezelles verzen uit de periode 1871-1893,
gebundeld in Tijdkrans. In een inleiding die aangenaam om lezen is schetst J. Persyn,
zelf lid van het Gezellegenootschap, Longfellows oeuvre in de brede context van de
invloed door de Amerikaanse dichters uit de vorige eeuw uitgeoefend op hun Europese
collega's. Behalve aan de pogingen van andere vertalers, van wie Hugo Verriest de
belangrijkste genoemd kan worden, besteedt J. Persyn ook aandacht aan de
(aanvankelijk koele) receptie van Gezelles Hiawathavertaling, terwijl hij met enkele
concreet uitgewerkte voorbeelden aangeeft welke voortreffelijke kwaliteiten Gezelle
als vertaler bezat, een Martinus Nijhoff-prijs avant la lettre meer dan waardig.
In zijn situering van Tijdkrans gaat Jos Van Dyck, eveneens lid van het
Gezellegenootschap, nader in op de elementen ‘tijd’ en ‘krans’, d.i. op het
vergankelijkheidsbewustzijn dat vanaf 1880 sterker wordt bij Gezelle en op de
structuur van de bundel: een krans van gedichten waarin natuur, huiselijk en
kerkelijk-liturgisch leven verweven zijn om in de Eeuwkrans uit te monden in de
bezinning op het mysterie van tijd, leven, dood, hiernamaals, God en eeuwigheid.
Zoals in de vorige delen zijn de toelichtingen en verklaringen van J. Boets sober,
accuraat en adequaat; zij reduceren in zeer hoge mate de eventuele drempelvrees van
de moderne lezer voor Gezelles poëzie.
Dat Westerlincks publikatie van zijn derde studie over Gezelle (na De innerlijke
wereld van Guido Gezelle (1977) en de Taalkunst van Guido Gezelle (1980))
samenvalt met de uitgave van Gezelles Verzameld Dichtwerk kan men een gelukkig
toeval noemen. In De oude taaltovenaar Guido Gezelle worden Tijdkrans, Rijmsnoer
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en de postume Laatste Verzen stilistisch geanalyseerd, thematisch geïnterpreteerd
en in een brede culturele en filosofische context geduid. Hoewel Gezelle zelf zich
helemaal niet bekommerde om de autonomie van de lyrische genres, bakent
Westerlinck zeer scherp de genres en subgenres in de genoemde bundels af. Met de
heldere beschrijving van Gezelles poëtica en van de evolutie bij de ouder wordende
dichter naar een maniëristische en soms retorisch overladen stijl kan de hedendaagse
lezer alleen maar gediend zijn. Wel treft men een aantal minder kritische beweringen
aan, die méér zeggen over Westerlincks bewondering voor Gezelles oeuvre, dan over
de evaluatie ervan door een moderne lezer. Zo is de esthetische woordkunst en de
verbolatrie van Gezelle mooi... omdat ze van Gezelle is (p. 104) en is zijn
wijdlopigheid niet bezwaarlijk ‘want de meeste retorische dichters vervallen in
wijdlopigheid’ (p. 107). Niettemin is Westerlincks studie aan te bevelen als gids bij
de lectuur van het oeuvre van onze markantste dichter uit de vorige eeuw.
J. Gerits
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Jef Geeraerts, Verhalen, Elsevier Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1981,
222 pp., BF. 395.
Twintig jaar geleden publiceerde Jef Geeraerts in De Vlaamse Gids het verhaal ‘De
taaie’ over een blanke op buffeljacht in het voormalige Kongo. Het thema van de
jacht zal geregeld in zijn verhalen en romans terugkeren en zijn laatste roman heet
ook Jagen. Behalve de verhalen uit de verzamelbundels De troglodieten en Indian
Summer zijn nog 4 teksten opgenomen die Geeraerts schreef tussen Gangreen 2 en
Gangreen 3. In vele verhalen gaat het om wat de auteur een ‘inwijding’ noemt in het
arcanum van Eros, Thanatos en de voortschrijdende Tijd. De soms baldadige stijl
van Geeraerts sluit de tederheid nooit uit. Als chroniqueur van het Belgische koloniale
verleden en als schrijver van een neovitalistisch proza is Geeraerts ongetwijfeld een
van de groten van zijn generatie.
J. Gerits

Luc Vancampenhout, De erfprins, Standaard, Antwerpen/Agathon,
Bussum, 1981, 273 pp. BF. 450, f 30.
In zijn tweede roman confronteert de bijna 35-jarige auteur zijn hoofdpersonage, een
succesrijke antiquair op vakantie in Spanje, met zijn alter ego (= de erfprins) en met
zijn complexen en angsten die o.a. te maken hebben met jeugdtrauma's (het
verongelukken van zijn vriend Peter), schuldgevoelens (om de zelfmoord van een
vrouw, Anna, die hij wellicht had kunnen verhinderen), onzekerheid over het lot van
zijn geliefde vrouw Virginia die een zware operatie heeft doorstaan. Aanleiding van
die bijna 300 pp. lange introspectie is het zien drijven in het zwembad van zijn
gehuurde villa van twee aan myxomatose gestorven konijnen. De confrontatie met
zichzelf krijgt haar volle scherpte door de onverwachte komst van Ben, een zwakke
figuur, aan wiens ouders de hoofdpersoon zijn fortuin voor een stuk te danken heeft
dank zij een geslaagde transactie. In Ben ziet Kurd de rivaal en hij vreest dat hij een
splijtzwam zal worden tussen hem en Virginia. Na 250 pp. blijkt hij zich vergist te
hebben. De erfprins is een door en door literair boek. De auteur zelf noemt zijn werk
graag ‘symbolisch realisme’. Vancampenhout schrijft een rijk geschakeerd, dramatisch
en barok proza en hij is een bekwaam vakman die weet hoe een roman in elkaar gezet
moet worden. Van de lezer eist hij wel voldoende volharding om zich door de nooit
aflatende woordenstroom te worstelen. Ik vermoed ook dat een Carel Peeters, criticus
van Vrij Nederland die in het decembernummer '81 van De Vlaamse Gids een aantal
negatieve beschouwingen aan de Vlaamse stille generatie wijdde, deze roman zal
rekenen bij de boeken die opvallen ‘doordat ze zo buitengewoon literair zijn en
zwanger gaan van alle afgekloven literaire thema's’. Niet onterecht.
J. Gerits

Christiaan Germonpré, Analytische Bibliografie Kreatief, jaargang 1 tot
10 (1966-1976), Kreatief, jrg. 15, speciaal nummer, 72 pp., BF. 200.
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Joris Denoo (samenst.), Jeugdliteratuur, Yang 99, april 1981, 11 pp., BF.
140. Joris Deroo (e.d.), Kunst in Vlaanderen 1945-1980, Yang 100/101
september 1981, 139 pp, BF. 140.
Kreatief dat zich een driemaandelijks literair en kunstkritisch tijdschrift noemt, en
Yang, tijdschrift voor literatuur en kommunikatie, bestaan beide ongeveer even lang,
resp. 15 en 17 jaar. In die periode hebben ze beide op een onvervangbare en duidelijk
geprofileerde wijze bijgedragen tot de verspreiding van en het inzicht in zeer diverse
literaire en culturele fenomenen en stromingen.
Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van Kreatief heeft de bibliothecaris van
de Stedelijke Openbare Bibliotheek Kortrijk een analytische bibliografie opgesteld
van alle bijdragen in het tijdschrift verschenen van 1966 tot 1976. Behalve het
bibliografisch gedeelte, chronologisch en volgens rubrieken ingedeeld, bevat het
werk een alfabetisch auteursregister, een register op de behandelde persoonsnamen
en onderwerpen, en een portrettenregister. Men kan alleen maar hopen dat het vervolg
van deze bibliografie geen vijf jaar op zich zal laten wachten.
Nummer 99 van Yang plaatst de jeugdschrijver Gaston van Camp centraal, die de
Yang Prijs 1980 mocht ontvangen. Eric
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Hulsens maakt een uiteraard kritische analyse van het jeugdboek ‘Brieven voor
Barbara’ van Gaston van Camp en toetst die vervolgens aan enkele reacties van
volwassen én jeugdige lezers van het boek. Er wordt een fragment uit een jeugdboek
van G. van Camp gepubliceerd, maar daarvan mogen we de titel noch de uitgever
weten. Academisch degelijk is het antwoord van R. Ghesquiere op de vraag of de
jeugdliteratuur volwassen wordt. Onder de gevatte titel ‘Ben je nooit bang? Ik bedoel,
je bent een meisje’ geeft Piet Bels een synopsis van zijn eindwerk over de roltrainende
vorming van acht Nederlandse en Vlaamse jeugdboeken bij de jonge lezer. Een erg
dik hout snijdende bijdrage is die van Dirk de Geest over poëzie (onderricht) en jeugd
waarbij de auteur tot de conclusie komt dat ze voorlopig helemaal geen uitstaans met
elkaar hebben. Freek Neirynck schrijft over de poppentheaterdramaturgie als een
dynamische en visuele vorm van jeugdliteratuur. Uit de vermelding van de
belangrijkste bijdragen in dit nummer van Yang over jeugdliteratuur mag men terecht
afleiden dat dit themanummer aanbevolen wordt aan allen die meer geïnformeerd
willen worden over de combinatie van jeugd en literatuur. Nummer 100/101 van
Yang is volledig gewijd aan een overzicht van de kunst in Vlaanderen na de Tweede
Wereldoorlog. Het leeuwedeel gaat naar de literatuur in ruime zin (poëzie, proza,
kritiek, toneel, poppentheater) terwijl film- en beeldende kunst ontbreken. Gezien
de bijdragen beperkt moesten blijven, hebben de auteurs moeten selecteren. Zo heeft
H. Bousset in een zeer helder gesteld essay zich beperkt tot één trend in de
hedendaagse prozaliteratuur: het schrijven aan een ‘opus’ in zijn twee
verschijningsvormen, nl. als totaalproza en als absoluut proza. Dat hij er ook
Noordnederlandse auteurs bij betrekt is niet bezwaarlijk hoewel niet conform de titel:
kunst in Vlaanderen. J.-M. Maes heeft zich beperkt tot een beschrijving van de wijze
waarop de literaire kritiek bedreven werd in de jaren '60 en '70 in de niet-officiële
Vlaamse tijdschriften (o.a. Diagram, Komma, Yang, Kreatief, Restant). H. Sabbe
besteedt alleen aandacht aan avant-gardistische componisten van Europese allure op
het gebied van de elektronische componeertechniek: L. De Meester, H. Van San, K.
Goeyvaerts, L. Goethals, A. Laporte. P. Van Lishout bespreekt alleen de romans van
al overleden of oudere auteurs die toch pas tijdens of na de oorlog zijn beginnen
publiceren. Hij geeft duidelijk maar niet aprioristisch of rancuneus aan wie zijn
voorkeur hebben. Vlakkere bijdragen wegens hun te encyclopedisch opsommend
karakter zijn het overzicht van R. Van de Perre over de poëzie, E. Penning over het
toneelleven en O. Scheire over de schilderkunst. Uit het interview van M. Van Mullem
met Freek Neirynck, artistiek leider van het poppentheater Taptoe uit Gent, onthouden
we vooral de kreet: geef ons een poppentheaterdecreet. Het overzicht door C. De
Vriese van de ontwikkeling op het gebied van de communicatiemedia in Vlaanderen
is geschreven vanuit een eng ethologisch biologisch gezichtspunt. Linguïstische
termen (b.v. de syntactische en semantische veranderingen in de kerk en het onderwijs)
blijven in de sociologische context ongedefinieerd en dus vaag.
Voor de prijs van een bioscoopticket bezorgt Yang 100/101 de lezer een
mini-kunst-encyclopedie die langer dan een paar uur intellectuele en artistieke
voldoening geeft.
J. Gerits
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Jotie T'Hooft, Verzamelde gedichten, Elsevier Manteau,
Antwerpen/Amsterdam 1981, 343 pp. BF. 695.
Luk De Vos (red.), Jotie T'Hooft: een witboek, Restant Uitgaven,
Antwerpen, 1981, 128 pp.
Fil Hantko, pseudoniem van Filip De Nys, heeft uit de honderden nagelaten gedichten
van Jotie T'Hooft een selectie gemaakt op grond van het ‘poëtische’ van ieder gedicht
afzonderlijk. Wat dit ‘poëtische’ voor Fil Hantko dan wel mag zijn wordt nergens
toegelicht, zodat de verantwoording had kunnen volstaan met de mededeling dat hij
autonoom, met het gezag hem door de uitgever verleend, beslist heeft welke gedichten
in dit verzamelwerk inmochten en welke niet. Enige chronologische overzichtelijkheid
in de opeenvolging van bundels en cycli is niet nagestreefd, wel werd fout taalgebruik
van de dichter gecorrigeerd zonder dat aangegeven is waar dit gebeurde. Ook varianten
van gedichten - en die blijken soms belangrijk - zijn niet opgenomen met de
verontschuldiging dat het geen zin heeft ‘om nu reeds in een definitieve uitgave alle
mogelij-
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ke varianten te geven’. Het belang van de varianten en de betwistbaarheid van
Hantko's selectie wordt duidelijk als men het witboek leest dat Luk De Vos en de
redacteuren van Restant gemaakt hebben als blijk van waardering voor hun ‘verdomd
intelligente en te bezeten vriend’ die mederedacteur van het tijdschrift is geweest.
In mindere mate voor de cyclus Spiegel/Raam maar heel sterk voor de cyclus in
voorbereiding Ikris Technank, die in Restant in hun geheel gepubliceerd zijn, geldt
dat Hantko's selectie in de Verzamelde gedichten onvoldoende is. Het witboek van
Restant bevat verder, behalve een selectie van prozafragmenten van Jotie T'Hooft,
een aantal beschouwende artikelen over zijn poëzie. H. Brems benadert ze vanuit de
romantische thematiek. H. Speliers noemt ze een retrograde experiment: na de
gedichten in post-experimentele trant in ‘Sneeuwlandschap’, evolueert T'Hooft in
‘Junkieverdriet’ en de ‘Laatste gedichten’ naar het neo-traditionalisme, maar bereikt
in ‘Poezebeest’ een eigen synthese van experimentele en traditionele stilistische
figuren. Op grond van die dikwijls geslaagde synthese vindt Speliers dan ook dat
‘Poezebeest’ de sterkste bundel is van T'Hooft. Stefaan Hertmans komt echter tot
precies de tegenovergestelde conclusie. Hij geeft aan dat de beoordeling van T'Hooft
als dichter scheefgetrokken is door de beklemtoning van de mythe rond zijn persoon
en dat ‘Poezebeest’ een poëtische mislukking is geworden omdat de dichter daar
gebroken is onder de druk van zijn imago en van zijn zelf gecreëerde dood-allegorie.
De lezer moet er ook terdege rekening mee houden dat de geciteerde artikelen alleen
steunen op de bundels gepubliceerd vóór de Verzamelde gedichten.
Restant bevat verder nog interessante analyses van afzonderlijke gedichten, een
kritische bespreking van de VPRO-film over Jotie T'Hooft en beschouwingen over
zijn proza. Tot slot geeft L. De Vos een 40-tal titels van zinnige bijdragen over Jotie
T'Hooft.
De Verzamelde gedichten is duidelijk geen uitgave van T'Hoofts volledige
dichterlijke oeuvre op een niet louter subjectief verantwoorde of zelfs maar aarzelend
beginnende wetenschappelijke wijze. Het kan daarvoor wel eventueel als vertrekpunt
dienen. Terwijl het witboek van Restant ongetwijfeld de aanzet kan zijn tot vele - al
dan niet academische - scripties over Jotie T'Hooft, de rock-rederijker van zijn
generatie, zoals Hertmans hem getypeerd heeft.
J. Gerits

Hans-Jürgen Pfistner, Strategien der Interpretation. Ein Beitrag zur
Literaturpsychologie, P. Lang, Frankfurt/Bern, 1981, 190 pp., sFr. 51.
S. tracht in uitvoerige maar altijd basissystematische begrippen duidelijk te maken
waaruit het ‘verstaans’-proces van het lezen precies bestaat en op welke wijze die
kennispsychologische vaktermen en fenomenen dynamisch kunnen gemaakt worden
met het oog op het interpretatieproces van literaire produkten. Hij houdt zichzelf zo
veel mogelijk buiten het raam van de eigenlijke interpretatie maar beschrijft en somt
accuraat de diverse procesmomenten op. Voor de literaire fijnproever zal het allemaal
wel wat mechanistisch aandoen maar voor de analyticus wordt een betrouwbaar pad
aangewezen dat het zo vaak mysterieuze verschil tussen lezen en begrijpen verken-
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en verklaarbaar maakt zodat de vakdidactische waarde van deze publikatie hoog
dient aangeslagen.
C. Tindemans

Reinhold Viehoff, Literaturkritik im Rundfunk, Niemeyer, Tübingen, 1981,
418 pp., DM. 68.
Behalve het relatief-conjuncturele belang dat dit empirische onderzoek van twee
literairkritische uitzendingen van de Westdeutscher Rundfunk-Köln (1971-73) met
duidelijke niveau- en bestemmingsdifferentiëring vertegenwoordigt voor de
Westduitse literatuursociologie en de dagpraktijk van het kritische ambacht, staat
buiten twijfel dat de manier waarop S. methodisch dit onderzoek heeft opgezet en
uitgewerkt, nagenoeg perfect is. Deze studie, grotendeels voorgesteld als een
minutieus en zelfverantwoordend rapport over de logica van de progressieve fases
in het ontwerp en de uitvoering, stelt de lezer systematisch de discussie, de
probleeminhoud, de storingsfactoren, de evaluatie en de conclusies ter beschikking;
het achterhalen en het onderzoekbaar maken van werkcategorieën als de luistergroep,
de redactieverantwoordelijken, het kritische corpus, de kritische medewerkers vormen
op zich een imponerend positiekader. Nog
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boeiender wordt het als hij objectiverend uit de algemene literatuurkritiek
evaluatietendensen en - normen te voorschijn haalt waarbij beide programma's in
kruisverhoor tegenover elkaar worden geplaatst, om te besluiten met een synthese
die het verschijnsel literaire kritiek-in-de-omroep methodisch analyseerbaar stelt wat
meteen uitzicht geeft op continuïteit in het onderzoek en op bestendige aandacht
voor het gehalte van de kritiek op zich.
C. Tindemans

Theater
Michael R. Booth, Victorian Spectacular Theatre 1850-1910, Routledge
& Kegan Paul, London, 1981, pp., £12,50.
Het grootste, het illusionistische, het overdonderende, het alle graden van dagelijkse
ervaring achter zich latende, het ‘spectaculaire’ stond in het 19e eeuwse theater, en
niet alleen het Brits-Victoriaanse, hoog in aanzien. S. wil uitmaken waar deze
voorkeur vandaan is gekomen en hoe zij zich in het theater heeft gemanifesteerd. In
een imponerende syntheseschets van de waarden en normen die de victoriaanse
samenleving coherent hielden weet hij diverse factoren bij elkaar te brengen die deze
hang naar het onbekende, het a-normale hebben gevoed en dat in alle sectoren van
de artistieke expressie. De dominantie van deze voorkeur is dan weer een ander
verhaal waarbij de continuïteit tot in deze tijd aanhoudt. S. evoceert in selectieve
voorbeelden de groei en de evolutie van het spektakel in nauwe samenhang met de
smaak van het publiek en gesteund door ontwikkelingsvormen en -fasen in alle takken
van de kunstbedrijvigheid. Demonstratie van deze tendens geeft hij in de als model
bedoelde analyse van twee historische spektakels, H. Irvings produktie van Faust
(1885) en Beerbohm Tree's mise-en-scène van King Henry VIII (1910).
C. Tindemans

Laura Brown, Englisch Dramatic Form, 1660-1760. An Essay in Generic
History, Yale UP, New Haven/London, 1981, 240 pp., £12,30.
Anthony J. Niesz, Dramaturgy in German Drama. From Gryphius to Goethe,
C. Winter, Heidelberg, 1980, 267 pp., DM. 98.
In de Britse 18e eeuw ruimt het drama de plaats voor de roman. Waarom? L. Brown
ausculteert de mogelijke antwoorden in een magistrale analyse van het dramatische
oeuvre van Dryden, Otway, Etherege, Wycherley, Congreve, Vanbrugh, Steele en
Lillo. Aanvankelijk gaat de ontwikkeling van komedie en ernstig drama gelijk op;
de schommelingen in levensbeschouwelijke formules en de conventiebeklemtonende
zin voor de dramatische code veroorzaken geleidelijk het uit elkaar groeien.
Ideologisch wijkt de aristocratische levensvorm voor het burgerlijke zelfbewustzijn
dat de amoraliteit als fictionele code verwerpt en in het drama reële morele waarden
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verlangt. Deze bewegingen in de maatschappij werken in op de gemengde komedie
en op de gevoelsgerichte tragedie. Deze twee vormen winnen langzaam prominentie
en voorkeur en brengen de crisis de dramaturgie binnen. Terwijl het formele patroon
in hoge mate trouw bleef aan de vroegere conventie, drukt het drama in toenemende
mate de behoefte uit voor psychologische complexiteit en sociaal perspectief. Deze
functie kan de geijkte vorm onvoldoende aan, de roman wint er zijn
zelfverantwoording mee. A. Niesz gaat na welke intrinsieke dramaturgische
standpunten binnen de dramatische hoofdtekst ondergebracht werden. In nogal
didactisch-onpersoonlijke categorieën draagt hij als poëtologische normen aan:
pedagogie, sentimentalisme, samenlevingskritiek, natuurlijkheid, pathos, populisme
en elitisme, over een serie auteurs chronologisch-evolutief verdeeld. Soms
apologetisch, vaak agressief, een enkele keer satirisch, altijd ook retorisch, te
nadrukkelijk moralistisch, zijn al deze perspectieven wel publieksgericht als uitingen
van vrij hopeloze pogingen om in de esthetische opstelling van de toeschouwers in
te grijpen.
C. Tindemans

Yvette Daoust, Roger Planchon: director and playwright, Cambridge UP,
Cambridge, 1981, 252 pp., £18,50.
In deze frisse monografie beschrijft S. de loopbaan en de werkopvattingen van de
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Franse regisseur en auteur R. Planchon (1931-), selfmade-acteur, oprichter van het
Théâtre de la Comédie (Lyon, 1952), stichter en directeur van het Théâtre National
Populaire. In een tussenvorm van voorstellingsbeschrijving en recenserende evaluatie
deelt S. haar object op in de regisseur en de auteur. Aanhanger van de ensemble-idee,
nooit volledig losgekomen van zijn surrealistische impulsen, door de
Brechttheatertheorie gegrepen en daar geleidelijk (via mei 68 en de politieke kater)
aan ontgroeid, filmtechnische procédés omzettend in theatrale instellingen, evolueert
Planchon van een oplegger-mét-een-maatschappelijkeboodschap naar een aanbieder,
van doctrinair ideoloog naar artiest-met-een-eigenvisie. Zijn regieopzet wordt
gedomineerd door zijn geloof in de betekenis van het individu als hefboom van de
geschiedenis; om het even of bij moderne dramatiek (Brecht, Vinaver, Adamov),
Shakesperiaanse historisering of Frans-klassieke humanisering (Molière, Marivaux,
Musset, Racine) aanvat, altijd staat de gewone man centraal in gebeuren en aandacht.
Als auteur heeft hij 5 muzikale komedies (in Joan Littlewoods spoor?) geschreven
waarvan Les Trois Mousquetaires (1958) de meest bekende maar La Mise en pièces
du Cid (1969) de meest radicale is. Wrang-actuele komedies zijn Patte blanche
(1965) en Dans le vent (1968). In de ‘provinciale’ drama's La Remise (1962), Bleus,
blancs, rouges (1967), L'Infâme (1969), Le Cochon noir (1973) en Gilles de Rais
(1976) liggen zijn preoccupaties open: de relatie tussen abstracte ideologie en
menselijk gedrag, de verschillen tussen de visie van de historici en het bewustzijn
van de gewone man. Planchon als die artiest die erin slaagt theatraal de dialectische
interactie van mens en maatschappij aanvoel- en begrijpbaar te maken.
C. Tindemans

John Drakakis (ed.), British Radio Drama, Cambridge UP, Cambridge,
1981, 288 pp., cl., £19,50, pb. £6,95.
Peter Lewis (ed.), Radio Drama, Longman, London, 1981, 278 pp., £5,75.
Terwijl de afwezigheid van enige discussie van het radiospel (dat het bij de
tv-concurrentie moeilijk heeft) in het Britse taalgebied regel is, liggen er nu plotseling
twee bundels op de leestafel die informatief de huidige situatie pogen in kaart te
brengen. Toch blijft het meer lees- dan studietafel. Want het wat dromerig evoceren
van de pionierstijd krijgt voorrang op het zoeken naar wat radiogene kenmerken van
een literaire tekst zijn. De euforie van de beginjaren en de gearriveerdheid van de
tv-loze tijd hebben plaatsgemaakt voor distributie- en frequentietabellen die in nuchter
mediasociologisch jargon de underdogpositie evident maken. Drakakis staat enkele
essayisten toe half-hagiografische opstellen over Britse radio-auteurs (L. MacNeice,
D. Thomas, S. Hill, D.L. Sayers, G. Cooper, H. Reed en S. Beckett) te schrijven en
D. Wade formuleert voorzichtig-algemene tendensen sedert 1960. De tekstbibliografie
is daarentegen een rijke toevoeging want, beter dan de monografici dat doen, geschikt
om een kritisch debat over karakter en toekomst van het radiodrama op gang te
brengen. Een groot gemis is bovendien dat de analyse beperkt blijft tot het tekstniveau
en de opvoering (producers, acteurs, technici) er niet in betrekt. Dit euvel maakt P.
Lewis dan weer gedeeltelijk goed; althans bij hem mag een producer uit de biecht
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klappen, helaas toch te anecdotisch. Het gamma van thema's is bovendien verheugend
ruim en omvat, naast een thematologisch landschap, een discussie over de natuur
van het radiodrama, een nuchtere benadering van de relatie auteur-medium, het
gehalte van het populaire hoorspel, de problematiek van de adaptatie van
nietradiobedoelde teksten, naast de onvermijdelijke sociologische perspectieven en
een vlugge kijk op de variantsituatie in Noord-Amerika en Australië. In elk geval
bewijst Lewis' bundel dat de assepoes van de literaire produktie nog steeds in het
bezit is van een glazen muiltje.
C. Tindemans

Howard Goorney, The Theatre Workshop Story, Eyre Methuen, London,
1981, 226 pp., pb. £4,50.
Sedert 1945 te Stratford East, Londen, maar al sedert 1936 te Manchester ontstaan
uit een agitpropgroep die in 1929 propagandatheater onder de arbeiders verrichtte,
is de reputatie van de Theatre Workshop verbonden aan leidster-regisseur Joan
Littlewood en acteur-auteur Ewan MacColl, hun
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ontdekking van b.v. Brendan Behan en het wereldsucces van Oh! What A Lovely
War. Een van de vroegste acteurs vertelt hier het meer intieme verhaal: waar de groep
vandaan kwam, wat ze wilde, hoe ze struikelde en toch overleefde, hoe ze succes
kende, wat haar financiële ondergang inhield. De groep is onlosmakelijk verbonden
met de arbeiderscultuur in de jaren 30 en daar, op wat ze bezielde en hoe ze dat voor
mekaar trachtten te krijgen, gaat S. te weinig in. De werkmethoden, meer in training
toch dan rechtstreeks in voorstellingsstructuur en uitspeelstijl, worden als vernieuwend
(met Laban voorop en Stanislawskij, destijds in Groot-Brittannië nog onbekend,
fundamenteel) gekenmerkt. Het soms wat eindeloze relaas (met interviewbrokjes en
documenten) mist nochtans de principiële discussie van de politiek-sociale
fundamenten en componenten, de zelfverantwoording van deze troep. Zodat de
nostalgie naar wat het was resp. had kunnen zijn, primeert en de eventuele theateren politiekhistorische les waarom het dat niet geworden is, ontbreekt.
C. Tindemans

Christopher Innes, Holy Theatre. Ritual and the Avant Garde, Cambridge
UP, Cambridge, 1981, 283 pp., £14,50.
Dat actuele theatervormen met verwonderende graagte teruggrijpen naar primitieve,
archaïsche ritueeltechnieken, al dan niet aangelengd met antropologisch dilettantisme
of Freudiaanse wensvervulling, valt niet te ontkennen. Waar komt deze tendens
vandaan? S. tracht wat bij de huidige vooraanstaande theatermakers te erkennen valt
aan impulsen, invloeden en behoeften in elkaar te passen en vindt voor het schijnbaar
zo heterogene zootje een bindperspectief. Hij gaat daar wel ver in de tijd voor terug
en ik ben bang dat de fundamenteel-culturele verantwoording slechts een deelantwoord
is, dat al-dan-niet-marxistisch-besmette onvrede met de organisatiesystematiek van
het menselijke leven in maatschappelijke structuren een evenredig groot antwoord
oplevert. S. wijst het symbolisme van de 19e eeuw aan als initiatiecirkel waaraan
Strindberg ontsnapt als afsluiter en tevens grondlegger van continuïteit die zich in
het Duitse expressionisme tot idioom sublimeert. Artaud, met Bali in het achter- en
de film in het voorhoofd, ziet S. enigszins tweedehands (wat ik bijtreed), ideëel beslist
geen voorloper; toch valt Artaud, ongeacht zijn eigen herkomst, niet los te koppelen
met wat hij voor Barrault of P. Brook of Genet heeft betekend. Grotowski onversneden
bij de quasi-(of pseudo-?) religieuze impulsen indelen en The Living Theatre
neopaganistisch toch in de buurt houden, klinkt alleen in deze samenvatting
ongenuanceerd want S. heeft een vaste hand om zijn stellingen hard te maken.
Tenslotte is hij niet zo eenzijdig om ook de neomythisering, de artistieke
artifiprimiviteit van het betere repertoiretheater in West-Europa in deze strekking op
te nemen als een geldige, wellicht zelfs duurzamer uiting van artistiek tasten en
trachten naar normen in de zelfverbeelding van de mens. In deze automythisering
die acteur en ensemble als collectiviteitsimago domineert, ziet S. een opening naar
de wederinvoering van archetypische schimmen die wel eens de aarzelende
basiskernen kunnen vormen voor een eigentijdse textuur van een theorie van de
tragedie.
C. Tindemans
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Norbert Jaron, Das demokratische Zeittheater der späten 20er Jahre.
Untersucht am Beispiel der Stücke gegen die Todesstrafe. Eine
Rezeptionsanalyse, Peter D. Lang, Frankfurt/Bern, 1981, 496 pp., sFr. 98.
Zonder receptiepragmatisch veel vers licht te werpen heeft S.'s studie beslist de
verdienste grondig gebruik te maken van de interpretatiemogelijkheden die een
receptie-corpus inhoudt. Wat te doctrinair in het bepalen van de beoordelingscriteria
voor zijn bronnen, omkadert S. de thematische uitgangsstelling met hypothetische
sociaal-- concrete abstractieschema's waarvan de analogiepremisses met de sociale
wetenschappen methodologisch mij verdacht blijven voorkomen want
ongeproblematiseerd blijven. Stap je over dit stadium van verantwoording heen, dan
krijg je in methodisch niet te voorkomen repetitieve uitputting de opstellingsmodi
van de Duitse theatercritici, als vertegenwoordigers van het publiek van hun
publikatieorganen, t.o.v. het tijdsactuele aspect van de doodstraf, aan de hand van
produkties van drama's van A. Wolfenstein, L. Frank, E. Kalkowski, E. Mühsam, E.
Behrens en B. Blume, meest auteurs van
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de tweede orde maar daardoor precies receptieësthetisch (waarschijnlijker) serieuzer
want niet door de artistieke reputatie vertroebeld.
C. Tindemans

Heinar Kipphardt, Theaterstücke, Band 2., Kiepenheuer & Witsch, Köln,
1981, 376 pp., DM. 38.
Dit 2e deel van H. Kipphardts dramatische oeuvre vertegenwoordigt het hele gamma
tussen berekenend falen en gradioos slagen. Joel Brand (1965) heeft als documentaire
basis de Eichmanntransacties met de jodengemeenschap te Boedapest waarin mensen
zouden geruild worden voor vrachtwagens. S. geeft echter het bronnenkader op voor
een illusionistische rechtlijnigheid waardoor een geheime agententhriller ontstaat
die de tragiek neutraliseert. Die Nacht, in der der Chef geschlachtet wurde (1967,
afgedrukt in de bewerking van 1980) draait, als tv-filmtekst, om een lagerangskassier
die het aan de stok krijgt met het cryptofascisme van zijn werkkring; omdat dit
gevecht zich grotendeels afspeelt in zijn dromerige verbeelding, primeert de
ongeremde fantasie van een al bij al ondermaatse figuur. Die Soldaten is S. 's
bewerking van J.M.R. Lenz' drama, dat hij van zijn tijdspatina heeft ontdaan;
oppervlakkig is het een demilitaristisch stuk, dieper is het een pleidooi voor het ik,
in rake gave en efficiënte beelden. Sedanfeier (1970) wil de megalomanie van de
Teutoonse herdenkingen van de Frans-Duitse oorlog van 1870 aantonen; het blijft
toch te veel een anthologie van holle woorden die tevergeefs op het theater haar
documontage als herkomst en bestemming zoekt. März, ein Künstlerleben (1980),
is m.i. een moderne klassieker, bewerking van zijn eigen roman, waarin het begrip
van en voor de psychische lijder, zowel als patiënt dan als medelijder aan deze wereld,
gevisualiseerd wordt. Altijd gaat het S. om de actualiteit van zijn thema, om het
ordenen van chaos, om dieptebeelden van de tijdgenoot die achter hun uniforme
oppervlak unieke processen doormaken die het theater zich tot taak stelt benaderend
aanvoelbaar en reproduceerbaar te maken.
C. Tindemans

Michael Patterson, The Revolution in German Theatre 1900-1933,
Routledge & Kegan Paul, London, 1981, 232 pp., £12,50.
Dit zeldzaam-goede werk poneert dat het gehalte van de eerste drie decennia in het
Duitsland van deze eeuw het theater in de wereld ondersteboven heeft gehaald en
dat alle ontwikkelingen nadien en elders daar en toen hun oorsprong vinden. Hij
verwaarloost beslist niet het aandeel van de dramatische auteurs maar de analyses
van G. Kaiser (Von morgens bis mitternacht, 1917) en E. Toller (Die Wandlung,
1919) gebeuren in functie van de eigenschappen van de opvoering. Zo staat dan ook
de regisseur centraal in S. 's opvatting met L. Jessner als grote ontdekking in diens
methodisch-ideologische principes van theatermaken. De jaren 20 worden gereduceerd
tot de betekenis van E. Piscator (Hoppla, wir leben, 1927) en B. Brecht (Mann ist
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Mann, 1931) wat theater-historiografisch uiteraard onvolledig blijft maar het voordeel
biedt in antithetische polarisering kenmerken van beide bij alle gelijkgerichtheid zo
tegengestelde talenten op een rijtje te plaatsen. Introductie en uitdieping tegelijk is
deze panoramatische synthese zeker ook een gunstige bijdrage tot de discuteerbaarheid
van de continuïteit van de theaterdoctrines over de hele wereld sedert de Tweede
Wereldoorlog.
C. Tindemans

Gerhard P. Knapp (Hrsg.) Max Frisch. Aspekte des Bühnenwerks, P. Lang,
Bern/Frankfurt, 1979, 517 pp., sFr. 69,80.
Hans Jürg Lüthi, Max Frisch. ‘Du sollst dir kein Bildnis machen’, Francke,
München/Bern, 1981, 207 pp., DM. 16,80.
Begegnungen. Eine Festschrift für Max Frisch zum 70. Geburtstag,
Suhrkamp, Frankfurt, 1981, 226 pp., DM. 32.
Fünf Orte im Leben von Max Frisch gesehen von Fernand Rausser,
Suhrkamp, Frankfurt, 1981, 176 pp. DM. 48.
70 jaar leven en 35 jaar theateraanwezigheid worden liefdevol-scherp doorgelicht in
G. Knapps vlijtige bundel opstellen. 21 opstellen gaan vormelijk na waardoor zich
dit oeuvre inhoudelijk onderscheidt. Frisch' dramatiek is een didactiek zonder
perspectief; hij leert om te leven, maar hij leeft niet voor een leer. Bepalend is zijn
interne pola-
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riteit (intieme existentieproblematiek, menselijke katastrofendramatiek, subjectieve
tijdsdiagnose) waarvoor hij zich theatraal een bemiddelaarsrol heeft toebedeeld met
geleidelijk resignatie en uitwijken. Repetitie, herhaling, adaptatie, opnieuw denken
werkt zich naar voren als creatieve strategie en subjectieve behoefte. En zo kijken
we thans terug op de hulpelooslheid van de actuele intellectueel die als dramatisch
auteur, skeptisch tegenover de haalbaarheid van een zinvol bestaan, voortdurend
heeft getracht het vastgepind zijn op een levenslijn en enige herkenbaarheid te
verleggen, te doorbreken, op te heffen, uit te stellen. Reproduktie van een ongewenste
rol te ontlopen en de herhaling toch niet te kunnen voorkomen. Lüthi gooit zich
exclusief op het identiteitsaspect, gaat in verstandige parafrase bewust de weg van
de filosofische interpretatie op, weet Frisch' attractie en afkeer van de beeldbepaling
uit te drukken. Polemischer, meer aanvechtbaar ook in zijn problematisering van
Frisch' relatie tot Zwitserland, de natie en maatschappij die hij koestert en verfoeit
tegelijk. Nog aarzelend blijft de verkenning van de invloedsmogelijkheden, althans
overeenkomsten (o.m. Brecht, Hesse, Novalis, Hofmannsthal, Kierkegaard) maar ze
heeft het voordeel een nieuwe dimensie te openen. Wuifhandjes van collega's en/of
vrienden brengt Begegnung, met vaak aanstekelijke pastiches die evenzoveel
commentaar en lectuurverwerking inhouden. Rausser is een fotograaf die 5
woonplaatsen vasthoudt die Frisch als mens en als auteur hebben getekend; hij hangt
het raam op waarbinnen herkenbaarheid en identiteitsexploratie elkaar kruisen, vinden
en verliezen: Zürich, Rome, Berlijn, Ticino, New York.
C. Tindemans

Jim Hiley, Theatre at work. The story of the National Theatre's production
of Brecht's ‘Galileo’, Routledge & Kegan Paul, London, 1981, 239 pp., cl.
£9,75, pb. £5,95.
Dit dagboekachtige relaas van het produktieproces van een theatervoorstelling in het
Oliviertheater te Londen (1980, regie John Dexter) onthoudt ons bijna helemaal enig
inzicht in de visie en de ontwikkeling van de interpretatieve momenten tijdens het
repetitieproces. Wel brengt S. nagenoeg de reconstructie van de dagdagelijkse
probleempjes tijdens de incubatietijd van 5 en een halve maand. Daarom deelt hij
wel mee dat b.v. het laatste tafereel van de tekst te Londen wel werd gespeeld omdat
de regisseur dat theatraal te verdedigen achtte; hij rept echter geen woord over de
marxisitische dan wel humanistische verantwoording die bij het weglaten dan wel
aanhouden van dit tafereel impliciet wordt. Overigens blijft het een boeiend boek,
omdat de betekenis van het theater niet is opgehangen aan het talent van een auteur
of regisseur maar aan de collectieve energie van gezelschap en artistiek-technische
staf. Dat kan je ook merken aan de zowat 100 werkfoto's die fragmenten en stadia
in een proces vasthouden en zich nergens vastklampen aan de pose van de
colloborerende individuen.
C. Tindemans
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Günter Glaeser (Hrsg.), Bertolt Brecht. Briefe, Suhrkamp, Frankfurt,
1981, 2 Bde, 1.177 pp., DM. 78.
Klaus Kocks, Brechts literarische Evolution. Untersuchungen zum
ästhetischideologischen Bruch in den ‘Dreigroschen’-Bearbeitungen, W.
Fink, München, 1981, 286 pp., DM. 48.
887 (van de - bekend - 2.400) brieven die Brecht in 43 jaren (58 levensjaren)
geschreven heeft, geven niet een ander Brecht-beeld af, vullen nochtans het
vertrouwende portret aan. Dat is opvallend weinig intiem, blijft op zakelijke
levensfeiten gericht, met af en toe wat privé-mythologie, maar is overwegend bio-,
niet autobiografisch. Toch is het geen opzettelijke maskering of het resultaat van
gebrekkig contact of liefdeloosheid; het ‘werk’ gaat altijd en telkens voor en de
meeste brieven hebben daar betrekking op. Toch frappeert zijn bezorgdheid om de
vrienden (vele vele vrouwen) vooral tijdens de ballingtijd en zijn behoefte aan studieen denkmateriaal waarmee hij keer op keer K. Korsch aanschrijft. Kocks' studie is
een erg belangrijke dissertatie omdat ze, in accurate analyse van de opeenvolgende
versies van de Dreigroschen-plot (van theatertekst 1928 over film 1930 tot roman
1934), tot het resultaat komt dat de tekstwetenschappelijke theorie die Brecht er als
ideologisch substraat intuïtief-planmatig in uitwerkt, kan worden ontdekt en
geïnterpreteerd. Het gaat om niets minder dan de structurele componenten in Brechts
creatie-
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ve denken die de breuk tussen de anarchische tendensen van de beginjaren en de
niet-aristoteliaanse codificatie van de rijpe jaren inzichtelijk en begrijpelijk weten te
maken. Dit onderzoek is uitvoerig, geschakeerd, rijk aan verwijsstukken en
funderingscitaten. De belangrijkste bevinding, tevens een weerlegging van het
socialistisch-realisme en, postuum, een vitale thesis van een andersgerichte
socialistische kunst, is de afwijzing van de fictionaliteit als reductiebeeld van de
werkelijkheid; de deductieve verschrompeling van ervaring en verwijzing vervangt
Brecht door een eigengeaard constructiesysteem dat inductief vanuit de narratieve
interactie slaagt in de ver- en opheldering van maatschappelijke processen. Niet het
minst opwindende aspect van deze ontdekking is het onweerlegbaar aangetoonde
feit dat Brechts intensieve analyse van de mystery- of detectiveconventie hem deze
essentiële procesafwikkeling heeft bijgebracht.
C. Tindemans

Colin Mackerras, The Performing Arts in Contemporary China, Routledge
& Kegan Paul, London, 1981, 243 pp., £13,50.
Bernd Eberstein (Hrsg.), Moderne Stücke aus China, Suhrkamp, Frankfurt,
1980, 457 pp., DM. 48.
In erg vlotte hoofdstukken beschrijft de Australische auteur wat er sedert Mao's dood
in de volksrepubliek China is gebeurd: de restauratie van het traditionele theater.
Waaruit dat gecodificeerde theater bestaat (de zgn Pekingopera die weinig vandoen
heeft met wat in onze streken opera heet), hoe het begeleid wordt, hoe het regionaal
gedifferentieerd is, welke functie het opgedragen heeft gekregen, wordt bevattelijk
(wat met de muzikale structuur ook nodig is) uiteengezet, op rechtstreekse waarneming
gesteund. De anthologie houdt zich bezig met teksten die aansluiting zoeken bij de
dramatische wereldtendensen, pogingen om van in de jaren 20 van deze eeuw de
Westeuropese spreektheatertraditie in te voeren. Alleen al dit comparatistische gehalte
maakt de lectuur enorm boeiend, terwijl dit drama thematisch en ethisch sterk op de
Chinese autonomie afgestemd blijft. Cao Yu, Das Gewitter (1935) en Der
Pekingmensch (1940), tracht Ibsens sociaal-realistische toon over te enten maar het
blijft taai en imitatorisch, enkel historisch interessant. Geslaagde vermenging van
eigen lyrisch-romantische substantie met dramatische directheid heeft Tian Han,
Rückkehr nach Süden (1929), terwijl Xiong Foxi, Der Schlächter (1936) een sociaal
thesisstuk schrijft. Een generatiestuk onder wisselende constellaties met dezelfde
personages is Lao She, Das Teehaus (1957) dat best de overdracht naar een scène
in onze buurt verdraagt. W. Schlenker heeft er een essay aan toegevoegd dat de
huidige toestand in het dramatische handwerk samenvat.
C. Tindemans

J.L. Styan, Modern drama in theory and practice. 1. Realism and Naturalism,
208 pp., 2. Expressionism and Epic Theatre, 230 pp., 3. Symbolism,
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Surrealism and the Absurd, 224 pp., Cambridge UP, Cambridge, 1981, elk
£12,50.
In korte hoofdstukjes die telkens de allures van een monografie aannemen beent S.
doorheen de ontwikkeling van drama en theater van de laatste eeuw. Het drama staat
er vanzelfsprekend nooit als vertegenwoordiger van literaire strekkingen maar wordt
principieel en methodisch benaderd met vragen m.b.t. de opvoeringswaarde.
Ontzettend veel nieuws weet S. uiteraard niet te brengen; alles is begonnen om de
presentatiewijze van een hechte materie voor een nieuwe generatie theatergegadigden.
De flits van de contourrijke formule hanteert S. dan ook graag en handig, en uit de
talloze tussenconclusies vlecht zich onmerkbaar een samenhangende visie. Als
historiograaf die hij principieel dient te zijn, brengt hij alle kenmerken van alle
strekkingen samen zonder ze apodictisch aan een waardeoordeel te binden. Maar het
reliëf van wat hij wel en wat niet een zelfstandige behandeling of vermelding waardig
acht, toont tenslotte zijn voorkeurtjes aan. Aan te merken heb ik enkel de
onderwaardering, in volume en in waardetoekenning, van die politieke tendensen
die met het theater als bewust vooropgezette medialiteit de problematisering van de
maatschappelijke realiteit in ieder van deze schoolse richtingen hebben gepropageerd
en gepraktiseerd, tot de Fringe toe die er hier vrij bekaaid van afkomt. Tijdstabellen
en basisbibliografie vormen informatieve vervollediging.
C. Tindemans
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Fidelis Morgan, The Female Wits. Women Playwrights on the London Stage
1660-1720, Virago, London, 1981, 468 pp., £8,50.
Julie Holledge, Innocent Flowers. Women in the Edwardian Theatre, Virago,
London, 1981, 218 pp., cl. £9,95, pb. £4,50.
Michelene Wandor, Understudies. Theatre and Sexual Politics, Eyre
Methuen, London, 1981, 88 pp., £2,95.
De feministes pakken het theater aan. F. Morgan biedt wat vage biografische schetsen
van een serie dramaschrijvende vrouwen in de Restorationtijd. Analyse zit er
nauwelijks bij, het gaat om ontgraven en (her)ontdekken. Van A. Behn, C. Trotter,
M.D. Manley, M. Pix en S. Centlivre (niet allemaal onbekend) wordt anthologisch
een tekst afgedrukt waarin de dames hun specifieke tijdsprobleempjes zonder waaier
ventileren. J. Holledge spoort de actrices op die omstreeks en kort na de
eeuwwisseling, in het spoor van de suffragettebeweging, voor de emancipatie binnen
de theaterwereld hebben geijverd. Grote winst is het reliëf dat Ailsa Craig, E. Gordons
zus, kan krijgen die met The Pioneer Players (1911-14) een eerste integraalvrouwelijk
gezelschap in stand wist te houden. Enkele korte dramatische teksten met
emancipatiepropaganda geven een goed beeld van waar het om ging en hoe dat
theatraal duidelijk werd gemaakt. M. Wandor gaat heel krijgszuchtig tegen het
seksisme te keer en verheerlijkt alle dissidente signalen binnen het theater die met
homo of lesbos samenhangen, wijst toch terecht op de politiserende fundamenten in
deze alternatieve initiatieven, is retorischer in het anti dan in het pro. Meer
tijdsdocument dan tussentijdse toestandverkenning.
C. Tindemans

H.G. McIntyre, The Theatre of Jean Anouilh, Harrap, London, 1981, 165
pp., £5.50.
In volle bewustzijn dat J. Anouilh wel goed in de kassamarkt ligt maar de gunst van
de critici heeft verbeurd, onderneemt S. een geslaagde rehabilitatie. Hij baseert deze
visie op de trouw-aan-zichzelf die Anouilhs oeuvre bezit. Vooral echter is hij van
oordeel dat het afwijzen van deze dramatische auteur niet is gebeurd op
dramaturgische gron-
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den maar om inhoudelijke vooroordelen. Anouilh hoort niet thuis in de rijen van zgn.
progressief ingestelde auteurs; S. argumenteert dat zijn progressiviteit, anders dan
conventioneel getolereerd, te situeren is in de manipulatie van de dramatische
vormgeving. Deze vormcode is zonder schaamte terug te brengen naar het pièce bien
faite of, erger nog, het melodrama waarmee hij dan keer op keer goocheltrucjes
uithaalt. De motieven van deze traditie behoudt hij met foeiburgerlijke trivialiteit
maar de ironiserende structuurwijzigingen geven een andere dimensie die niet
filosofisch evident is maar uitsluitend in voorstellingsesthetica zichzelf openbaart.
Welke de premisses van deze spectatoriaal-spectaculaire theaterstrategie zijn, legt
S. in accurate, gedoseerde analyses neer als een afstraffing van de critici, niet als
verheerlijking van Anouilh. Anti-intellectualisme en ludisme als
opzettelijk-aristocratische keuzevormen van de tijdgenoot promoveren hem hoe dan
ook tot een geldige wisselvorm van vele andersoortige acrobaten die meer met
modieuze actualiteit dan met een diepere eigenwaarde vandoen hebben.
C. Tindemans

Slawomir Mrozek, Amor und andere Stücke, R. Piper, München, 1981,
306 pp., DM. 29,80.
In dit derde deel van Mrozeks verzamelde dramatiek is Schlachthof (1974, in de
hoorspelversie afgedrukt) een uitstekend staaltje van de economische zuinigheid
waarmee S. mensen het slachtoffer laat worden van de tijdsinhoud, waarin het doden
gepromoveerd wordt tot een schone kunst. Emigranten (1975) jammert niet over S.'s
eigen lot maar projecteert Beckett-Pinteriaanse eenlingen, tegelijk de
intellectueel-proletarische tweeling als tijdgenoot, waarin de emigratie niet enkel als
een politiekgebonden levensvoorwaarde optreedt maar vooral nog als menselijke
dispositie van het onbehuisd zijn. Buckel (1977) heeft alle ingrediënten van een
maatschappelijke thriller waarin de dialoog alle stadia tussen idylle en krimi
doorschrijdt. Amor (1978) is een draaiboek met het perspectief van de halfwas die
bij het einde van de oorlog een liefdesaffaire van een Duits officier in zijn
levenservaring opneemt. Mrozek verwijdert zich van het absurde waarmee hij destijds
te vlug werd geassimileerd. De verdrietige waarneming van wat deze onze tijd voor
de medemens inhoudt heeft de krullen van een illusieloos cartoonist bij wie de pointe
een filosofisch spiraal vormt; de parabelvoorkeur van deze tragische humorist creëert
geraffineerde situaties waarvan de complexiteit veelvoudig is uit te leggen wat zowel
de dramatische interesse als de theatrale activiteit stimuleert.
C. Tindemans

Henning Müller, Theater der Restauration. Westberliner Bühnen, Kultur
und Politik im Kalten Krieg, Henschelverlag, Berlin, 1981, 452 pp., DDR
M 23.
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Dat Berlijn in mei 1945 weliswaar een door 4 machten verdeelde maar in zich hele
(op het puin na) stad was, en dat ook het theaterleven integraal werd heropgevat,
heeft niet lang geduurd. De Oost-West-ideologische systemen hebben ieder hun eigen
voorkeur en behoefte georganiseerd en de bevolking en het theater dienden deze weg
te volgen; S., zelf Westberlijner maar een meester in het hanteren van het
koude-oorlog-jargon, schrijft dit boek (periode 1945-49) alleen om te bewijzen dat
de Westelijke grootmachten (willoos bijgestaan door enkele Duitse boze geesten en
boemannen, die graag onder de sociaaldemocraten worden gezocht b.v. S. Nestriepke)
van bij het begin een anti-‘socialistische’ cultuur hebben opgezet en dat de
democratische krachten in het Oosten van de stad eruit werden gebonjourd. Het
theater schiet er bij deze polemische reconstructie helemaal zijn reliëf bij in, is hooguit
aanleiding voor een wijdloops verhaal dat in elk geval geen bijdrage vormt voor
tolerantie en wereldvrede.
C. Tindemans

Josef Oswald, The Discordant, Broken, Faithless Rhythm of Our Time.
Eine Analyse der späten Dramen Eugene O'Neills, P. Lang, Frankfurt/Bern,
1981, 208 pp., sFr. 43.
In zijn laatste, erg pessimistische toneelstukken neemt O'Neill afstand van de bonte
drukte van het leven en reduceert het menselijk ageren tot enkele precieze elementen:
de ongeschiktheid tot liefhebben en arbeiden, het gevangenzitten in de tijd, de dood
in het leven, het doelloos zoeken naar uitwegen,
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het afscheid nemen. S.'s werkmethode is, op solied-tekstanalytische grondslag, de
reconstructie van een biografisch-psychisch proces. Hij spoort veel minder op wat
als kern, als convergerend netwerk van impulsen deze teksten samenhoudt, dan de
tegenstrijdige divergenties. Daaruit construeert hij O'Neills motivatie/motivering die
zowel de thematisch-inhoudelijke manipulatie verklaarbaar maakt (b.v. de
herwaardering van de communicatieve kwaliteiten van taal) als de
artistiek-dramatische intenties blootlegt. Deze synthese leidt tot het inzicht dat
godloosheid deze laatste fase (na de regelmatige fasen in zijn leven waarin hij naar
zijn jeugdkatholicisme terugkeerde) kenmerkt, niet van de conditio humana maar
als conditio entis.
C. Tindemans

James Redmond (ed.), Themes in Drama 3. Drama, Dance and Music,
Cambridge UP, Cambridge, 1981, 254 pp., £15.
Bij alle heterogeniteit die een periodieke publikatie noodzakelijk kenmerkt, is de
samenhang van het bindthema relevant. Muziek en dans worden echter niet
fundamenteel verkend in hun organisch-systematische functie voor het dramatische
complex en blijven te autonoom. Daarom worden incidentele functies binnen de
theatergeschiedenis geparadigmatiseerd: muzieksemiotisch,
traditiereconstructivistisch, regietechnisch, kunst-, opera-, dans-, teksthistorisch. De
recensieafdeling, die altijd grotere moten verenigt, behandelt studies over John Ford,
het Restoration Drama en W.B. Yeats. Een intrigerende vergelijking van Stanislawskij
en Brecht, op basis van de straatscènes, is van blijvende interesse.
C. Tindemans

A.L. Rowse, Shakespeare's Globe. His Intellectual and Moral Outlook,
Weidenfeld and Nicholson, London, 1981, 210 pp., £8,95.
S., een niet onaangevochten Shakespearoloog, is van oordeel dat over Shakespeares
biografie, zijn bronnen en invloeden, en de tekstanalyse nu wel zo ongeveer alles is
bereikt wat redelijk te achterhalen valt. En zonder op- of omzien naar de nog zo vele
cruces acht hij het noodzakelijk én mogelijk de intellectueel-morele identiteit van
Shakespeare uit te tekenen. Daar komt boeiend weefwerk bij te pas dat de formele
opleiding, de persoonlijke lectuur, het theater van zijn tijd, zijn houding tegenover
taal en zijn af te leiden belangstelling voor het maatschappelijke en spirituele leven
van zijn tijd schetst. Toch blijft het al bij al veeleer een collage met vele wel maar
ook niet geciteerde bevindingen die het eindresultaat toch niet zo origineel maken
als S. pretendeert. Zonder twijfel is het boek uitermate levendig opgesteld; voor de
niet-expert is het een zalig genoegen, de Shakespeare-scolar ergert zich vaak bont.
C. Tindemans

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

J. Michael Walton, Greek Theatre Practice, Greenwood Press, Westport,
Conn./London, 1980, 237 pp., $23,95.
Jeffrey Henderson (ed.), Aristophanes: Essays in Interpretation, Cambridge
UP, Cambridge, 1980, 237 pp., £15.
Margarete Bieber, The History of the Greek and Roman Theater, Princeton
UP, Princeton, 1981, 343 pp., pb. $19,50.
In een uptodate-opwerking van het antiek-Griekse theater richt J.M. Waltoon zich
volledig op de produktiesfeer als een levend organisme. Uiteraard bevat deze synthese
ook de herkomst van de dramatische conventie met de hamvraag m.b.t. de tragedie
en komedie. Vooral opvoeringsvoorwaarden en -conventies (ritueel, speltechnisch,
sociaal-financieel, maatschappelijk-functionalistisch) worden grondig doorgenomen.
En het geheel wordt uitgetest aan het Elektra-thema bij de 3 grote tragici, met
minutieuze analyse van de mise-en-place, het gebruik van zang en dans. Voortdurend
is er discussie met de standaardliteratuur. Bij alle nadruk op de tragici is Aristophanes
wat marginaal weggedrukt als obsceen lolmaker. De 5 opstellen die J. Henderson
bundelt, proberen deze visie te wijzigen. Vooral tonen de auteurs aan dat de thematiek
gelijk loopt met die van de tragici, wat andermaal de conventie van de tragedie
onmisbaar maakt om de komische wegverleggingen te begrijpen. In dit
herijkingsproces ontleedt L. Edmunds De Acharniërs, verkent M. Nussbaum de
principiële discussie met Socrates in De Wolken, construeert M. Silk zijn aparte
lyrische code, herinterpreteert J. Henderson Lysistrata en stuurt H.J. Newi-
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ger het oorlog-vrede-thema een andere richting uit. De herdruk van Bieber, een
basiswerk voor het hele antieke theater, is de ongewijzigde terbeschikkingstelling
van de destijds op de laatste stand gebrachte editie van 1957 (11939). De gereputeerde
volledigheid van de behandelde aspecten, bij enige datering van de bibliografie, moet
weliswaar op enkele plaatsen worden geretoucheerd met sedertdien verworven kennis,
maar de studie blijft voor kenners en geïnteresseerden een onmisbare legger die
bovendien door de afgedrukte illustraties de dode letter gezagvol ontloopt.
C. Tindemans

S. Schoenbaum, William Shakespeare. Records and Images, Scolar Press,
London, 1981, 277 pp., £38.
A.M. Nagler, Shakespeare's Stage, Yale UP, New Haven/London, 21981,
187 pp., £4,95.
Julie Hankey (ed.) Richard III. ‘William Shakespeare, Junction Books,
London, 1981, 266 pp., £9,95.
P.W.K. Stone, The Textual History of King Lear, Scolar Press, London,
1980, 280 pp., £27,50.
Opgevat als een Shakespeare-biografie brengt Schoenbaums reusachtige boek vooral
de historische documenten in facsimile tot leven met Londen en Stratford als
brandhaarden, maar ook Williams handschrift (plus vervalsingen) staat afgedrukt.
Een groot deel van het boek analyseert en interpreteert de diverse portretten die
terecht of niet doorgaan als weergave van Shakespeare. Tenslotte worden alle bewijzen
samengebracht voor Shakespeares authenticiteit en historiciteit: de rolregisters tussen
1593 en 1683. Dit tekst-album combineert bestudeerbare bewijsplaatsen en is daardoor
onmisbaar als voorgrond van elke Shakespeare-belangstelling. Nagier is een klassieker
in de Shakespearekunde (11958); alle sedertdien ter beschikking gekomen bevindingen
en betwistingen werden zinvol opgenomen. Hankey's boek, begin van de nieuwe
reeks Plays in Performance, vaart onder toch wel valse vlag; de titel belooft een
theaterhistorische studie maar die is, op een chronologische tabel van opvoeringen
na, afwezig. De inleiding, op zich goed, is niet onthullend wat de structurele
kenmerken van de opvoeringsgeschiedenis betreft zodat de teksteditie van Richard
III, met historische vervangingen en fouten inbegrepen, de kern blijft. Stone is, niet
als tekortkoming maar als bedoeling, filologisch trouw aan de reconstructie van de
tekstgeschiedenis van King Lear. Hij somt de problemen op, de cruces, de bronnen,
de manuscripten, de versies, de verspreidingsvarianten, het editieprincipe, plus alle
verkeerde lezingen. Het resultaat is veel meer dan enkel verplicht voer voor
Shakespearologen; het is tegelijk een instrument voor dramaturgen en regisseurs die
hun relatie en tekstbegrip willen toetsen en meten.
C. Tindemans
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Ian Huish, Horvath: a study, Heinemann, London/Rowman and Littlefield,
Totowa, N.J., 1980, 105 pp., £5,25.
De verdienste van dit snelle werkje is de introductie van een belangrijk Duitstalig
dramatisch auteur in de Angelsaksische wereld. De methode is dan ook minder
kritisch dan ze revelerend wil zijn. De klemtonen liggen op de rake elementen:
taligheid, mentaliteitsschildering, actualiteitsconstructie, emotionele leegte,
medelijden, humanisme.
C. Tindemans

Leonard Moss, Arthur Miller, Twayne, Boston / Holt-Saunders,
Eastbourne, 1980, 182 pp., £5,40.
Wie enigszins vertrouwd is met de analytische literatuur m.b.t. de Amerikaanse
dramatische auteur A. Miller, puurt uit deze nieuwe publikatie niet veel winst. Binnen
de reeksopzet van deze uitgeverij volgt het boek echter de vooropgestelde punten:
wat biografie, een chronologische interpretatie, een eigen interpretatie. Die
zelfstandige benadering bestaat hier minder in het afzwakken van Millers reputatie
als auteur van sociale drama's dan in het beklemtonen van de psychologische
preciesheid waarmee hij processen van zelfondervraging in zijn personages
percipieerbaar maakt. Daarom kan S., bij verwaarlozing van de dramatische
plotconstructie en -ontwikkeling, voor vooral de laatste drama's volhouden dat
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Miller zijn bedoeling misloopt; dat Miller wel eens een andere richting uit zou willen
dan S. vooropstelt, komt blijkbaar niet op. Maar de wijze waarop S. dit eigen standpunt
argumenteert, maakt beslist een aspect uit in het totale commentaarveld dat Miller
tracht te herkennen in wat hij heeft gewild en wat bereikt.
C. Tindemans

Peter L. Podol, Fernando Arrabal, Twayne, Boston/Holt-Saunders,
Eastbourne, 1978, 177 pp., £7,20.
In voorbeeldige moraalanalytische neutraliteit tekent S. het wonderlijke
verbeeldingslabyrint van deze Spaanse, in Frankrijk tot produceren gekomen
dramatische auteur (1932-) uit. Niet te ontlopen zijn uiteraard zijn Spaansheid, met
alle politieke en psychische aversies tegen zowel het katholicisme als het
Francoregiem, zijn seksuele obsessies, zijn postsurrealistische spektakelzucht. Het
is mij toch ook na deze lectuur een vraag of de meer fundamentele inslag van zijn
oeuvre inderdaad politiek van aard is zoals S. het wil zien, dan wel een intimistisch,
zelfanalytisch proces waarin alle maatschappelijke factoren tenslotte alleen
samenhangen met de pogingen een ik te construeren. Bovendien acht ik de
superioriteit die S. Arrabal van harte toekent, in grote mate het resultaat van wat zijn
regisseurs (Garcia, Savary b.v.) met de grondstof hebben gemaakt; de
theatraliteitsaspecten worden hier echter te eng-literair benaderd om erkenbaar te
kunnen worden.
C. Tindemans

John H. Reilly, Jean Giraudoux, Twayne, Boston/Holt-Saunders,
Eastbourne, 1978, 167 pp., £7,55.
Dit slechte voorbeeld van literaire monografie vindt elk werk belangrijk omdat het
vooruitwijst (thematisch, levensfilosofisch, compositietechnisch) naar wat nog komt;
zo ontstaat een gekke hermeneutiek die nooit het werk op zijn eigen intrinsieke
waarde aanvaardt en bepaalt. Voortdurend speculeert S. over autobiografische
elementen in de verbeeldingswereld van roman en drama. Zo ontstaat nauwelijks
aandacht voor de structuur; de kenmerken van Giraudoux' dramaturgie, andere dan
motiefthematische, blijven geheimen. Giraudoux is een conservatief-restauratief
auteur en dat geeft S. een enkele keer ook wel toe, al toont hij nergens aan waarin
deze eigenschap nu bestaat. Zelfs de discussie van Giraudoux' bekende talige
verrassingsstrategie blijft beperkt tot algemeenheden en platitudes.
C. Tindemans

Ingeborg Schmitz, Dokumentartheater bei Peter Weiss. Von der ‘Ermittlung’
zu ‘Hölderlin’, P. Lang, Frankfurt/Bern, 1981, 243 pp., sFr. 47.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Heinrich Vormweg, Peter Weiss, C.H. Beck, München, 1981, 138 pp., DM.
12,80.
Na een historiserende verkenning van de probleemstelling die het literairhistorische
begrip ‘Dokument’ in de theatergeschiedenis heeft ingenomen, wordt, vrij
hoofdartikel-publicistisch, nagegaan welke (eventueel volstrekt eigen) aanwezigheid
de term rechtvaardigt in het dramatische oeuvre van de vorige maand overleden P.
Weiss. Uit een reeks individuele interpretaties van de diverse dramatische teksten
maakt zich de stelling los dat partijdigheid, meer het persoonlijke engagement in de
tijdsproblematiek dan de geobjectiveerde factor van de tijdsgeschiedenis, domineert,
dat de voorgrond-momenten in de recente actualiteit een persoonlijke adaptatie en
manipulatie (niet negatief bedoeld) hebben ondergaan. Deze verkenning levert wel
een aantal tekstinterpretaties op die niet onbelangrijk zijn maar de fenomenologische
behandeling van het titelthema lijkt daardoor toch wel niet voltooid. H. Vormweg
zet erg persoonlijk het leven en, daarmee geïntegreerd, het oeuvre van Weiss op een
rijtje. Hoe beknopt ook, ontloopt dit portret het vlugge en oppervlakkige en met name
de evaluatie van de waarde en het belang van Weiss' laatste romantrilogie is zowel
literair erg vindingrijk als menselijk ontroerend.
C. Tindemans
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Georg, Wieghaus, Heiner Müller, C.H. Beck, München, 1981, 137 pp.,
DM. 12,80.
Met de bedoeling een herkenbare inleiding op een raadselachtig en ‘moeilijk’ auteur
te geven die in toenemende scherpte en uitdaging het theater voor grootse en
veeleisende opdrachten stelt, spreidt S. chronologisch het oeuvre open, weliswaar
met meer aandacht voor de thematische opeenvolging en ontwikkeling dan voor het
intrinsieke expressieproces. Die thematiek (de geleidelijke ontgoocheling over het
onderscheid tussen het perfectiebelovende perspectief van het marxisme en de
pragmatische ontoereikendheid van de partijgedomineerde DDR-maatschappij) wordt
uitgeschreven als een subjectieve (en subversieve) discussie met het begrip van de
Revolutie als historische opdracht. De hoofdstukken zijn uiteraard interpretatief maar
pogen nuttig de samenhang en de onderlinge afhankelijkheid aan te tonen. Omdat
dit proces lang niet afgesloten is, vormt deze monografie een tussentijdse balans die
geldige terugblik en voorzichtige prognose toelaat.
C. Tindemans

Ralph Michael Werner, Impressionismus als literarhistorischer Begriff.
Untersuchung am Beispiel Arthur Schnitzlers, P. Lang, Frankfurt/Bern,
1981. 369 pp., sFr. 76.
Bij de vergelijking van de term zoals historisch tot stand gekomen en sedertdien
gehanteerd bij de gesuggereerde overeenstemming tussen schilderkunst en literatuur
komt S. tot de vaststelling dat deze parallelschakeling onhoudbaar is. Omdat het
picturale impressionisme hem analytisch voorkomt als een bestaansvariant van het
naturalisme en omdat juist cultuurhistorisch deze identificatie van de zgn
‘impressionistische’ literatoren met die literaire school onmogelijk is, gaat hij
statistisch-socio- en psycholinguïstisch in het oeuvre van A. Schnitzler na welke
naturalistische waarden in diens taalgebruik zijn aan te treffen. Filosofische
strekkingen, esthetische nuanceringen, politieke voorkeuruitspraken werken samen
om duidelijk te maken dat het begrip voortaan beter uit het corpus van de
literatuurgeschiedenis zou worden weggehouden. Dieptepsychologische analyse en
onpolitieke opstelling maken het in elk geval, mocht de grote schoonmaak geen
succes kennen, voor Schnitzler onmogelijk nog langer onder deze banier te worden
geclassificeerd.
C. Tindemans

Heiner M. Schnelling, Christopher Fry's Seasonal comedies.
Funktional-strukturalistische Untersuchungen zur Kritik der thematischen
Konzeption der ‘Jahreszeiten’, P. Lang, Frankfurt/Bern, 1981, 437 pp.,
sFr. 75.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Tussen het einde van W.O. II en 1956 (de komst van de angry young men) beheerste
C. Fry het wereldrepertoire met een aantal drama's die geacht werden een soort
jaargetijdencyclus uit te maken. Plotseling was het afgelopen, en blijkbaar definitief.
S. tracht uit te maken waarom dat is gebeurd en of dat in het oeuvre zelf al kan worden
bevestigd. De stelling komt op twee elementen neer; eerstens wordt het seizoen-aspect
geloochend en als op een misverstand berustend bewezen, tweedens stelt S. dat het
succes zelf gebaseerd werd op een in de structurele analyse niet aantoonbare
thematische en dramatische waarde die bij de eerste tegenwind dan ook zichzelf
wegblies. Daarmee is dit werk zelf ook rond, want de vele bladzijden die volgen,
bevatten alleen maar akelig-nauwkeurige demonstratie van het gelijk van die stelling,
zonder nog een afrondend bericht waaruit de historische relativering wellicht wat
duidelijk zou worden en bovendien de receptiehistorische bijval wat meer
verklaarbaar.
C. Tindemans

Vera Tenschert, Die Weigel, Henschelverlag, Berlin, 1981, 216 pp., 235
Abb., DDR M 48.
Vera Tenschert, huisfotografe bij het Berliner Ensemble, heeft de echtgenote van B.
Brecht, Helene Weigel, gedurende jaren gekiekt; een selectie hieruit maakt dit boek
vol dat de functie van een monument voor een grote actrice heeft, doorgesneden met
uitspraken en tekstflarden uit het oeuvre van haar man en van zichzelf. Samengesteld
uit zowel scene-foto's als uit privé-opnamen in het dagelijkse leven, vormt het geheel
een ontwerp tot een identiteitsschets. Daarom staat niet de individuele schoonheid
van elk fotodocument voorop maar het aandeel in het geheel van de
persoonsverkenning. Een
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kijk-, beslist niet een leesboek. Vol ontroering, zonder sentiment. Met liefde gemaakt,
niet uit verering volgepropt. Om haar naderbij te brengen, niet om afscheid te nemen.
C. Tindemans

Armin Paul Frank, Das englische und amerikanische Hörspiel, W. Fink,
München, 1981, 178 pp., DM. 13,80.
Het midden houdend tussen een medium-theoretische introductie en een methodische
voorbereiding op het uitstaande onderzoek van het hoorspel, vervolgens ook dit
literair-theoretische aspect in een structureel model presenterend, gaat S. op alle
denkbare bouwonderdelen in, verduidelijkt aan vele voorbeelden. Een poging tot
typologie is eveneens verantwoord aan te treffen, waarbij de wat broze verhouding
tussen radiogene functie en literaire betekenis niet uit de bespreekbaarheid wordt
weggehouden. Indrukwekkend is bovendien de lijst met beschikbare tekstedities
zodat, naast fundamentele benadering, deze studie ook een didactische gids is.
C. Tindemans

Henri Béhar, Vitrac, théâtre ouvert sur le rêve, Labor, Brussel/Nathan,
Paris, 1980, 253 pp., BF. 295.
R. Vitrac (1899-1952), metgezel en medestrijder van A. Artaud, onrechtvaardig
bekend om slechts dat ene successtuk (Victor, ou les enfants au pouvoir, 1928) is,
in het logische spoor van A. Jarry, een satiricus geweest die, na dada-drukke wilde
jaren, er niet in slaagde zich bij het publiek zo door te zetten dat hij de conventionele
reputatie van een gearriveerde auteur bereikt. S. heeft vele bladzijden nodig om zijn
eigen verering uit te schrijven maar veel verder dan uitvoerige parafrase van de vele
dramatische teksten, gevallen of niet eens tot opvoering gebracht, komt hij evenwel
niet. Data-tabellen, persdossier, kritische tijdsoordelen, vriendelijke getuigenissen
en tekstdocumenten vullen dit al te weinig diepgaand essay aan.
C. Tindemans

Film
R. Chirat (ed.), Catalogue des films français de long métrage, Cinémathèque
Royale de Belgique, Bruxelles, 1981.
X, De Belgische Film in Beeld, Koninklijk Belgisch Filmarchief, Brussel,
1980.
De geschiedenis van de Franse vooroorlogse film interesseert de Franse onderzoekers
weinig. Daarentegen leggen ze wel veel interesse en aandacht aan de dag voor alles
wat niet-Frans is uit diezelfde periode (met een voorkeur voor de Amerikaanse film).
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Is het om deze lacune te helpen vullen dat het Belgisch Filmarchief met een
(heruitgave, aangevuld) catalogus uitpakt gewijd aan de filmproduktie tussen 1929
en 1939? De films werden alfabetisch gerangschikt; per film vindt men een vrij
uitvoerige technische informatie, een synopsis, en in de mate van de mogelijkheden
een foto. In zijn inleiding merkt de samensteller op dat de Franse vooroorlogse
filmproduktie gekenschetst wordt door haar toneelmatige oorsprong; doch hij ziet
dit niet als een gebrek maar juist als een specifiek aandeel van de Franse film aan de
filmkunst. Het is eigenlijk jammer dat de samensteller niet de kans kreeg deze zo
weinig of slecht gekende Franse filmproduktie uitvoeriger te becommentariëren.
Maar het is een fraai uitgegeven en onmisbaar naslagwerk, dat vooral specialisten
van nut zal zijn. Ook de gelegenheidsuitgave (naar aanleiding van Europalia België
gepubliceerd) is bijzonder fraai. Het is niet meer dan een mooie selectie foto's uit de
Belgische filmgeschiedenis (geen commentaar; geen technische gegevens). Vaak
spreken de foto's meer aan dan de films; als je dit boek doorbladert krijg je de indruk
dat de Belgische film werkelijk bestaat en een eigen gezicht heeft. Misschien is dit
ook wel zo? Conkludeer je wanneer je het boek dichtdoet. Zo'n intrigerende vraag
oproepen aan de hand van een louter foto-boek lijkt me toch heel wat!
Eric de Kuyper
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J. Renoir, La Règle du Jeu (Die Spielregel), Diogenes, Zürich, 1981, 173
pp., sFr. 15,80.
Het draaiboek en de dialogen van deze klassieke film uit 1939 behoren tot het mooiste
wat de Franse filmmaker Jean Renoir uitgedacht en geschreven heeft. Deze Duitse
vertaling geeft eigenlijk de dialogen weer - het is geen poging om het draaiboek of
de film, shot na shot, te reconstitueren - en voegt daaraan enkele beschouwingen toe
van Renoir zelf (uit zijn werk ‘Ma Vie et mes Films’) en een reeks foto's.
E. de Kuyper

V. Glowna, Desperado City, Hanser Verlag, München, 1981, 88 pp.
R. Bresson, Noten zum Kinematographen, Hanser Verlag, München, 1981,
81 pp.
G. Aristarco, Marx, das Kino und die Kritik des Films, Hanser Verlag,
München, 1981, 98 pp.
Deze qua presentatie erg aantrekkelijke nieuwe serie van het op filmliteratuur reeds
erg gespecialiseerde Hanser-Verlag, biedt met deze drie nieuwe titels niet veel meer
duidelijkheid in wat men uiteindelijk van plan is met deze reeks. Zonder twijfel was
het nuttig de filmnotities van Bresson (uit 1965) voor het eerst aan een Duitstalig
publiek voor te stellen. De eigenzinnige ideeën en opvattingen betreffende film
vonden hun neerslag in korte, aforistische aantekeningen. Bresson polemiseert tegen
het toneelmatige in de film, en geeft onrechtstreeks ook vrij scherp aan waar het hem
om te doen is. Het dossier rond de film Desperado City van Vadim Glowna wil een
soort doorsnee geven van het totstandkomen van een film. Dit werd al vaker en veel
beter gedaan. Dit verslag haalt niet eens het niveau van een goede reportage. De
derde titel is een loodzware marxistische filmesthetica, een pleidooi voor realistische
film en filmkritiek. De sociale opgave die Aristarco aan de film toeschrijft werd er
mij niet duidelijker door.
Eric de Kuyper

L. Maibohm, Fritz Lang, Seine Filme-Sein Leben, W. Heyne Verlag,
München, 1981, 271 pp., DM. 8.80.
Eigenaardig genoeg bestaan er niet zoveel overkoepelende studies over het werk van
F. Lang. Deze bescheiden monografie betekent niet veel meer dan een biografische
schets en een vrij oppervlakkige situering van de films van deze grote filmmaker.
Veel feitenmateriaal, los aan elkaar geschreven, veel illustraties en de onontbeerlijke
filmografische gegevens: veel meer moet men van dit werkje niet verwachten.
Bibliografische verwijzingen ontbreken.
Eric de Kuyper
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J. Sandford, The New German Cinema, Eyre Methuen, London, 1980, 180
pp., £4,95.
Dit is het eerste Engelstalige overzicht gewijd aan de Jonge Duitse Film. De auteur
heeft gekozen voor die filmmakers die voornamelijk buiten Duitsland zelf bekend
werden: A. Kluge, V. Schlöndorff, W. Herzog, R.W. Fassbinder, W. Wenders en
H.J. Syberberg. Het is een beetje verrassend ook J.M. Straub bij deze lijst aan te
treffen, al is dit wel verantwoord, omdat op z'n minst de eerste films van deze
filmmaker belangrijk mogen geacht worden voor de doorbraak van deze nationale
filmschool. De overige cineasten worden behandeld onder thematische hoofdingen
zoals ‘gastarbeiders’, ‘vrouwen’, ‘jonge mensen’, enz... Tenslotte is er een hoofdstukje
gewijd aan de financiële stand van zaken. Het accent valt hier op informatie. Toch
vraag je je als lezer af waarom dit een meer persoonlijke, meer gemotiveerde
benadering diende uit te sluiten. Je zou graag weten, waarom S. door dit merkwaardig
fenomeen Duitse Film gefascineerd is, als hij dat al is, want uit dit boek blijkt dat
nauwelijks.
Het is allemaal een beetje plichtsmatig: en zo'n benadering is meer dan elders
‘verstikkend’ voor de jonge Duitse film, die ontstaan is dank zij controverse en juist
dreigt ten onder te gaan onder erkenning en academisme.
Eric de Kuyper

J.M. Kass, e.a., Robert Altman, Hanser Verlag, München, 1981, 207 pp.
Het is steeds moeilijk om de juiste benadering te vinden voor een monografie gewijd
aan een hedendaags auteur. Dat juist ook voor markante figuren als Robert Altman
behoefte bestaat om na verloop van tijd
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eens een overzicht te hebben, staat vast. Altman (geb. 1925) heeft na een bedrijvigheid
van een tiental jaren bij de Amerikaanse televisie, sedert 1955 een twintigtal films
gedraaid, waarvan MASH (1969) een van de meest populaire en Popeye de meest
recente. Elk van deze films wordt in een becommentarieerde filmografie vrij uitvoerig
geplaatst en besproken. Dit maakt het grootste deel uit van deze studie, die aangevuld
wordt met een uit het Amerikaans vertaald essay van Judith Kass en een gesprek
door C. Maerker. Mijn eindvraag blijft: is Robert Altman een interessante figuur in
de Amerikaanse filmwereld dank zij de invloed van de Europese film op zijn werken,
of ‘niettegenstaande’ die invloed. Ambiguïtiet die niet alleen hem treft, maar vele
van zijn collega's in het hedendaagse Hollywood.
Eric de Kuyper

M. Chanan, The Dream that Kicks, The Prehistory and the Early Years of
Cinema in Britain, Routledge en Kegan Paul, London, 1980, 353 pp.,
£12,50.
Chanans studie is een perfect voorbeeld van nieuwe filmgeschiedschrijving. In
tegenstelling tot de ‘klassieke’ filmhistorici perkt S. zijn onderzoeksgebied sterk in.
Het blijft ook niet bij een opsomming van feitenmateriaal: hij probeert van daaruit
een nieuwe samenhang te laten groeien. Twee parameters die zijn onderzoek bepalen
zijn, enerzijds, film en de fotografie als nieuwe zienswijze - manier van kijken binnenin het kapitalisme, anderzijds, de subversieve mogelijkheden van
film-als-droom, eveneens binnen dat strakke ideologische systeem. S. heeft het
uitvoerig over de - zoals hij het zelf noemt - dialectiek van de uitvinding van de
cinematografie, een uiterst boeiend deel waar verrassende zaken in samengebracht
worden. De volgende hoofdstukken handelen over populaire cultuur en middle-class
cultuur. Zoals ik zei: een voorbeeld van nieuwe filmgeschiedschrijving, in zoverre
de beperkingen ervan blootgelegd worden en de auteur a.h.w. dwingen andere
richtingen uit te proberen, b.v. die van het cultuurfilosofisch essay.
Eric de Kuyper

D. Richie, Ozu, Lettre du Blanc, Genève, 1980, 288 pp.
D. Richie, Engelstalig kenner van de Japanse film, heeft nu de eerste uitvoerige studie
geschreven gewijd aan een van de grootste Japanse filmmakers wiens invloed ook
op de hedendaagse westerse filmers onbetwistbaar is. Zijn omvangrijk filmoeuvre
(53 films - hij begon zijn loopbaan in 1927) is uiteraard hier in het Westen voor het
allergrootste deel onbekend. Daarom, in de eerste plaats, is deze studie van Richie
onmisbaar. Van elke film geeft hij het maximum aan informatie, waar mogelijk ook
foto's. Als deze monografie zich tot dit gedeelte zou beperken zou het reeds uiterst
nuttig zijn. Doch Richie is in staat geweest de werkwijze van Ozu volledig te
documenteren. Te beginnen met het draaiboek (het belangrijkste element voor de
filmer), waar S. een erg uitvoerig deel aan wijdt. Terecht ook omdat de erg
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eigenaardige en consequente manier van werken zeer zeker zo'n gedetailleerde studie
waard is. Ozu's films handelen in feite steeds over dezelfde familiale problemen; hij
aanvaardt slechts minieme variaties op eenzelfde - dan vaak ook nog ondramatische
- thematiek, de familie. Figuren minder dan handelingen zijn daarin primordiaal. De
tweede fase, het realiseren, wordt weer eens zeer accuraat beschreven. Hier is het
overvloedig beeldmateriaal erg welkom; verschillende passages van Richie's betoog
worden met hele beeldenreeksen geïllustreerd, zodat de lezer a.h.w. een fragment
van de film in een serie foto's gesuggereerd krijgt. Wat bij Ozu ook zeer goed
functioneert, doordat zijn stijl uiterst statisch is, weinig op camerabewegingen,
montage, enz. is afgestemd. De laatste fase, de montage, was bij Ozu bijkomstig,
wat voortvloeit uit het belang dat deze cineast hechtte aan scenario resp. realisatie.
Door zijn grondige kennis van de Japanse cultuur is Richie tevens in staat vele details
in het juiste perspectief te plaatsen. Als men daaraan toevoegt dat het boek bijzonder
fraai werd uitgegeven, dat de vertaling uit het Engels uitstekend is, dan zal men
ongeveer een idee hebben van de belangrijkheid van dit werk.
Eric de Kuyper
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Varia
Aalst, Sint Jozefscollege 1619/21-1831-1981, Catalogus van de
tentoonstelling over de geschiedenis en de werking in de Collegekerk,
Pontstraat te Aalst 3 oktober-16 oktober 1981, 192 pp., geïll., BF. 380.
In 1831, 150 jaar geleden, namen de jezuïeten opnieuw de leiding op zich van het
aloude (want reeds in 1619 door hen gestichte) Aalsters college. De vele manifestaties,
cultureel, sportief, en educatief, over een geheel jaar gespreid, werden alle door de
huidige collegegemeenschap bezield en uitgewerkt. Een tentoonstelling in de
collegekerk en een muziekrecital in Sint-Martinus hebben achter deze luisterrijke
jubelviering een waardig orgelpunt gezet. Van deze tentoonstelling wordt hier de
cataloog vermeld die een blijvende en opmerkelijk historische waarde bezit.
In het eerste deel schetst M. Schurmans De Geschiedenis van het Sint Jozefscollege
te Aalst (pp. 19-31); S. De Smet beschrijft De Pedagogiek van de Jezuieten en het
College van Aalst, eerst van 1619 tot 1773, dan van 1773 tot 1831 (pp. 34-63); W.
De Clercq zorgt voor een belangwekkende bijdrage over het Sint Jozefscollege actueel
(pp. 64-82) onder zijn leiding samengesteld.
In het tweede deel (pp. 83-192) begint de eigenlijke tentoonstellingscataloog. Hiervoor
namen D. Butaye samen met stadsarchivaris K. Baert en oud-leraar L. Fosselle en
enkele anderen, de voortreffelijke inleidingen en vakkundige beschrijvingen voor
hun rekening. Aldus kwam een prachtige ordening tot stand van het beschikbaar
beeldmateriaal over de collegegebouwen, kerk en buitengoed; over het collegeleven
zelf vroeger en nu; over het nog voorhanden zijnde kunstpatrimonium en over enkele
voorname figuren. Wie de haarscherpe zwart-wit foto's bekijkt en de acht verrassende
veelkleurenplaten, zal getroffen zijn door de deskundigheid van L. Robyns, nog een
oudleerling, door de keurige typografische verzorging en de relatief uiterst lage prijs
van deze in alle opzichten geslaagde cataloog, een model in zijn genre. Zij die op de
oud-leerlingendag de briljante rede van K. Van Isacker, Het college van Aalst, spiegel
van de maatschappij, mochten beluisteren, zullen in deze cataloog de gegevens
vinden waarmee de gevierde Vlaamse historicus van de Antwerpse UFSIA zijn
luistergraag gehoor wist te boeien.
S. De Smet
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De Frankfurter Schule en de Judenfrage
Ludo Abicht
In 1937, het jaar waarin Max Horkheimer en andere medewerkers van het Institut
für Sozialforschung hun ‘kritische theorie’ duidelijker van andere verwante stromingen
trachtten te onderscheiden, schreef Herbert Marcuse in een discussie met Horkheimer:
‘De kritische theorie houdt zich, in een tot nog toe ongekende mate, met het verleden
bezig, - juist omdat ze met de toekomst begaan is’1. Tussen het dialectische
materialisme van de 19e eeuw, dat nog kon werken aan een ‘opheffend bewaren’
van het erfgoed van de Verlichting, en de kritische theorie van de Frankfurter Schule
ligt de doorbraak van het ‘autoritaire barbarisme’ en de daarmee verbonden nederlaag
van de Europese arbeidersbeweging en haar tot economistisch dogmatisme verworden
theorie. De progressief-utopische elementen van de filosofie (de opbouw van de
beste staat, het vinden van het volmaakte geluk, de verzekering van de eeuwige
vrede) werden daarmee niet verworpen, maar er was duidelijk een breuk gekomen
tussen het verlichtingsoptimisme van de jonge Marx en de manier waarop de leden
van het Institut deze opgaven zouden moeten benaderen. De evolutie van die
benaderingswijze kan duidelijk gevolgd worden in de artikelen, discussies en
besprekingen van het beroemde Zeitschrift für Sozialforschung (1932-1941), dat in
1980 in een herdruk van het Deutsche Taschenbuch Verlag (dtv) voor een breder
publiek toegankelijk werd gemaakt2. Alle grote thema's van de Frankfurter Schule
worden erin behandeld: de opgaven van de sociale psychologie (Fromm), de kritiek
op de massacultuur (Loewenthal, Adorno), de herinterpretatie van de Verlichting
(Horkheimer), de esthetische theorie (Benjamin e.a.). Hier interesseert mij echter in
de eerste plaats de analyse van het fascisme en de autoritaire ideologieën. Met een
parafrase van Marcuses uitspraak over de studie van het verleden zou ik willen stellen
dat een nuttige discussie over het nieuwe racisme en antisemitisme van

1
2

Max Horkheimer und Herbert Marcuse, Philosophie und kritische Theorie, in Zeitschrift für
Sozialforschung, VI, p. 647.
Zeitschrift für Sozialforschung, dtv reprint, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1980,
9 delen.
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de laatste jaren niet voorbij kan gaan aan een studie van het verleden van de kritische
theorie. Anders lopen we het gevaar, opnieuw in een steriele bevestiging van de
argumenten van de Verlichting te vervallen, of alles nog maar eens tot het simpele
basis/bovenbouw-schema te reduceren. Want noch het burgerlijke humanisme noch
het traditionele marxisme kunnen het weer oplevend racisme verklaren, laat staan
effectief bestrijden.

Het fascisme in de structuren van maatschappij en individu
Hoewel de oorsprong van het Institut direct terug te voeren is op de bezorgdheid
over het nieuwe antisemitisme in de Weimar Republiek, concentreerde zich de
belangstelling om vanzelfsprekende redenen op het groeiende fascisme in Europa
en, sinds het begin van de depressie, in Duitsland en Oostenrijk. Opvallend is daarbij
dat het debat vooral binnen het Institut zelf gevoerd werd en er nauwelijks sprake
was van een dialoog of polemiek met andere op het marxisme steunende analysen.
Ernst Blochs Erbschaft dieser Zeit (1935) b.v. of Dimitroffs fascismetheorieën (1935)
blijven onbesproken, Wilhelm Reichs Massenpsychologie des Faschismus (1933)
krijgt een recensie van een halve bladzijde. Nog merkwaardiger is het, dat het
‘standaardwerk’ over het fascisme, geschreven door een van de leden van het Institut,
Franz Neumanns Behemoth. The Structure and Practice of National Socialism (1945),
in een aantal opzichten sterk afwijkt van de analyse van de meeste andere leden
(Fromm, Marcuse, Pollock e.a.). Allen maakten een duidelijk onderscheid tussen
racisme en antisemitisme enerzijds, en fascisme anderzijds, hoezeer rassentheorieën
en -discriminatie ook deel uitmaken van de fascistische politiek. Allen verwierpen
als ontoereikend en eenzijdig zowel de officiële stelling van de Komintern (het
fascisme als uitdrukking van de meest agressieve sector van het financiekapitaal) als
de veel genuanceerdere analyse van Trotski (o.m. over de rol van de fascistische
massa's en de leiders) en de sterk anticommunistische verklaringen van de
sociaal-democraten (fascisme als reactie op de communistische provocaties). Zij
stelden dat het fascisme wegens zijn ingebouwde irrationalisme geen eigenlijke
‘politieke theorie’ bezat én dat een militaire overwinning van buitenaf, zonder een
bewuste politieke praxis binnen de fascistische staat, onvoldoende zou zijn om deze
beweging effectief uit te schakelen. Maar in tegenstelling tot de anderen
- verwaarloosde Neumann de psychologische factor in het fascisme;
- verwierp hij Friedrich Pollocks concept van het staatskapitalisme, om-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

877

-

dat hij geloofde dat de eigenlijke staat onder het fascisme ophoudt te bestaan;
stelde hij het winstmotief centraler dan het machtsmotief en stond hij hier dus
dichter bij het orthodoxe marxisme;
geloofde hij dat het fascisme het klassekarakter van de maatschappij bewaart
en de positie van de heersende klasse nog versterkt;
beschouwde hij, in laatste instantie, het nationaal-socialisme als een voortzetting
van het monopoliekapitalisme met andere middelen en
legde hij weinig nadruk op de technologische kant van de fascistische
heerschappij3.

Daartegenover stond dan o.m. het belangrijke essay van Marcuse, Der Kampf gegen
den Liberalismus in der totalitären Staatsauffassung4, waarin hij stelde dat het
fascisme zich organisch uit het burgerlijke liberalisme ontwikkeld had. Marcuse
onderscheidde vier kernelementen van het fascisme: ‘populair universalisme’ (Volk),
irrationeel organicisme (Gemeinschaft), ‘heroïsch realisme’ en politiek existentialisme.
Hoewel het fascisme openlijk het liberalisme bestreed, zaten die elementen volgens
Marcuse diep in dat liberalisme verankerd. In het fascisme blijven de economische
fundamenten van het liberalisme bewaard, maar de tegenstellingen wijzen op krachten
die potentieel zowel het fascisme als het liberalisme kunnen overstijgen.
Het Institut analyseerde het nationaal-socialisme dan verder als het meest extreme
voorbeeld van een algemene ontwikkeling naar irrationele dominantie in het Westen.
Hoewel dit pas mogelijk werd door de ontwikkeling van het kapitalistisch stelsel,
kan men toch niet langer (zoals Neumann nog deed) de economische basis als de
kern beschouwen. De technologische rationalisering is een ‘institutionele kracht’
geworden en instrumenteel rationalisme werd een culturele imperatief. Daarom
moeten ook de psycho-sociale mechanismen van gehoorzaamheid en de bronnen van
het geweld worden onderzocht (Fromm). Het kapitalistisch stelsel was erin geslaagd,
de nog door Marx voorspelde ineenstorting te vermijden. Daardoor zijn de kansen
op verandering veel kleiner geworden, omdat het nog moeilijker zal zijn de dieper
liggende oorzaken van het fascisme te overwinnen. Vandaar kan men ook hun
toenemende belangstelling verklaren

3

4

Martin Jay, The dialectic Imagination, Little, Brown and co., Boston, 1973. Ned. Vert. De
dialektische verbeelding. Een geschiedenis van de Frankfurter Schule en het Institut für
Sozialforschung 1923-1950, Ambo, Baarn, 1977. Cfr. Hfst. 5.
Zeitschrift für Sozialforschung, III, pp. 161-195.
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voor de analyse van de Amerikaanse maatschappij, die zonder openlijk fascisme
dezelfde totalitaire heerschappij scheen na te streven.

De autoritaire persoonlijkheid
In zijn inaugurale rede als directeur van het Institut (1931) had Max Horkheimer een
psycho-sociale studie aangekondigd over de houdingen van arbeiders en bedienden
in het Rijnland. Deze studie, onder leiding van Erich Fromm, werkte met vragenlijsten
die dan als ‘antwoorden van psycho-analytische cliënten’ geïnterpreteerd werden.
Het resultaat van dit onderzoek was veelzeggend: ondanks het succes van de
vakbonden en de communistische en socialistische partijen in die periode (1931-1932)
kwam men tot de conclusie dat 10% van de ondervraagde werknemers volledig naar
het fascisme neigden, dat 15% als resoluut anti-autoritair geklasseerd konden worden,
terwijl de overige 75% ambivalent bleven. De resultaten waren zo schokkend, dat
het Institut toen al praktische maatregelen trof voor een vlugge emigratie van de
medewerkers, de fondsen en de bibliotheek. De vakbonds- en partijleiders legden de
gegevens naast zich neer.
Tijdens de eerste emigratiejaren werkte het Institut aan de Studien über Autorität
und Familie (1936). Max Horkheimer was verantwoordelijk voor de coördinatie van
de theoretische bijdragen, Erich Fromm nam de leiding van de empirische studies
op zich, waarbij hij gebruik maakte van de methoden van het vorige onderzoek, en
Leo Loewenthal overzag de bijdragen over aanverwante problemen. Zonder te pogen
deze omvangrijke studie hier samen te vatten, kunnen we er toch een paar belangrijke
punten uit opsommen. Hoewel de band tussen de economische basis en de culturele
bovenbouw bevestigd blijft, wordt hier, in tegenstelling tot vroegere studies van het
Institut, veel meer de nadruk gelegd op de analyse van de culturele aspecten.
Tegelijkertijd verwerpt men de louter psychologische, politieke of structurele analysen
van de burgerlijke theoretici als te positivistisch of te idealistisch, in ieder geval
ontoereikend.
De reden voor het opnemen van het concept ‘Familie’ (gezin) lag voor de
medewerkers voor de hand vanwege het belang van het gezin in het hele autoritaire
socialisatieproces. Men constateerde bovendien een overgang van het gezag van de
burgerlijke vader uit de vorige eeuw naar het gezag van de instellingen over het
individu. Waar het gezag van de patriarchale vader nog enigszins voor kritiek vatbaar
was geweest, stelde men vast, dat de instellingen buiten en boven elke efficiënte
vorm van kritiek komen te staan. In tegenstelling tot het positivistische optimisme
van de vooruitgang
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moet men nu constateren, dat de individuele vrijheid er ondanks alle ideologische
verklaringen van het tegendeel sterk op achteruitgegaan was. In deze omstandigheden
moet de rol van het gezin dialectisch worden gezien: het is zowel systeem-bevestigend
(het geeft de heersende waarden en vooroordelen door) als potentieel systeemkritisch
(het bewaart bepaalde waarden tegen de ontwikkeling van de moderne maatschappij
in). In de 20e eeuw merkt men een steeds duidelijker evolutie naar de
systeembevestigende functie van het gezin, hoewel het Institut nooit de radicale
kritiek van een Wilhelm Reich tegen deze instelling zou bijtreden. Binnen het gezin
spelen de vrouwen een overwegend conservatieve rol: de kinderen leren er van hun
moeder te gehoorzamen aan ‘het gezag’, en dit ondanks het feit dat de traditionele
matriarchale ethiek van warmte, wederzijdse aanvaarding en liefde ook wel eens
mogelijkheden voor een alternatieve orde zou kunnen aanreiken. Deze visie op de
rol van de vrouw vinden we onder meer terug in de matriarchaatsstudies van Fromm5
en de veel latere ‘feministisch-socialistische’ theorieën van Herbert Marcuse6. Dit
socialiseren van ‘het gezag’ houdt eveneens alle vooroordelen in op het gebied van
ras en cultuur. Zonder een verandering van deze toestand zal men dan ook de strijd
tegen de autoritaire, racistische en discriminerende orde nooit kunnen winnen.

Van Marx' Judenfrage naar ‘Elemente des Antisemitismus’
Marx besloot zijn polemisch en al te vaak misverstane essay Zur Judenfrage (1845)
met de woorden: ‘De maatschappelijke emancipatie van de Jood is de emancipatie
van de maatschappij uit het Jodendom’7. Zijn sociologische en materialistische analyse
van ‘het Joodse vraagstuk’ werd grotendeels door de leden van het Institut
overgenomen, zoals blijkt uit hun geschriften en persoonlijke getuigenissen, ondanks
het feit dat bijna alle medewerkers van Joodse afkomst waren en enkelen, onder wie
Fromm, uit een orthodox en diep religieus milieu stamden8. Hun belangstelling

5

6
7
8

Erich Fromm, Robert Briffaults Werk über das Mutterrecht, in Zeitschrift für Sozialforschung,
II, pp. 382-387, en Die sozialpsychologische Bedeutung der Mutterrechtstheorie, in Zeitschrift
für Sozialforschung, III, pp. 196-227.
Herbert Marcuse, Counterrevolution and Revolt, Beacon Press, Boston, 1972, chapter 3.
Karl Marx, Die Frühschriften, A. Kröner Verlag, Stuttgart, 1964, p. 207.
Over de persoonlijke positie van de medewerkers van het Institut tegenover Jodendom en
antisemitisme, zie Martin Jay, The Jews and the Frankfurt School, in New German Critique,
nr. 19, Winter 1980, pp. 137-150.
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voor rassendiscriminatie en antisemitisme kan daarom onmogelijk tot hun Jood-zijn
teruggevoerd worden, maar is eerder een gevolg van hun studies van het fascisme,
de autoritaire staat en het irrationalisme. In de tien jaargangen van het Zeitschrift für
Sozialforschung vinden we slechts drie essays die expliciet problemen van racisme
en antisemitisme behandelen, verder nog vier essays die zich gedeeltelijk met die
problematiek bezighouden en verspreide passages in hun hele werk. Wel ligt het
verschil tussen Marx' analyse en hun studies in het verrassende feit, dat dit
antisemitisme honderd jaar na Marx' geschriften een onvermoed en willicht
onvoorspelbaar brandmerk op ‘de Europese beschaving’ zou drukken. In 1943, dus
toen de uitroeiing van de Europese Joden al volop aan de gang was, kreeg het Institut
van het Jewish Labor Committee van de officiële vakbonden de opdracht, de graad
van antisemitisme onder de Amerikaanse arbeiders te onderzoeken. Dit onderzoek
duurde twee jaar en werd, opnieuw, met vragenlijsten doorgevoerd. Het resultaat
was nog schokkender dan de bevindingen over de houding van de Duitse arbeiders
in 1931-32: 50% van de ondervraagde Amerikaanse werknemers leden aan een of
andere vorm van antisemitisme, en dit in een periode waarin diezelfde arbeiders in
het Amerikaanse leger tegen het antisemitische nationaal-socialisme gingen vechten.
Om tactische redenen werden de resultaten van dit onderzoek dan ook nooit
gepubliceerd.
Naast deze specifieke studie werkte het Institut ook nog aan de Studies in Prejudice
en het klassiek geworden The authoritarian Personality9. Voor het begrijpen van de
theoretische achtergrond is het belangrijk, het essay van Horkheimer, Die Juden und
Europa10 door te nemen. In deze verhandeling uit 1939 valt eerst en vooral op, dat
bijna twee derde van de tekst (pp. 115-129) met geen woord over ‘de Joden’ rept,
maar een briljante analyse brengt van de voornaamste kenmerken van het fascisme,
waarin onder meer aangetoond wordt, dat de anonieme dwang van ‘het systeem’,
waaraan ook de heersende klasse onderworpen was, in deze nieuwe orde zonder
omwegen door de sterkste fractie van deze klasse uitgeoefend wordt. Horkheimer
spreekt van een liberalistisch interludium, dat met de opkomst van het fascisme is
uitgespeeld. Vroeger konden de massa's met geweld in de manufactuur gedreven
worden, nu vonden ze hun bestaansreden als militanten in de vele totalitaire
organisaties of ze zochten troost

9
10

Theodor W. Adorno, E. Frenkel, D. Levinson, R. Nevitt Sanford, The Authoritarian
Personality, New York, 1950.
Zeitschrift Für Sozialforschung, VIII, pp. 115-137.
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voor hun uitgebuit en geatomiseerd leven in het geloof in Leider en Gemeenschap:
‘Het geloof leeft daarvan, dat er weer regelmatig werk is. Iedereen weet wat hij te
doen heeft en hoe de volgende dag er ongeveer zal uitzien. Men is geen bedelaar
meer en, als er oorlog is, sterft men niet alleen’.
Het is binnen deze nieuwe homogeneïteit dat men de functie van de Joden moet
verklaren. De emancipatie van de Joden in Europa was een gevolg van de Franse
Revolutie, niet echter, zoals de geschiedenisboeken het voorstelden, als het resultaat
van de grote ideeën van gelijkheid en vrijheid, maar als een deel van de prijs die de
burgerij bereid was te betalen om haar reële machtspositie te behouden. Als de situatie
echter verandert, valt ook de behoefte aan politieke democratie, mensenrechten en
andere humane instellingen weg, en is er geen plaats meer voor de tolerantie van
minderheidsgroepen. En waar het vóór-fascistische kapitalisme in feite over het nut
en de nutteloosheid van ‘anonieme’ mensen (zonder specifieke rassenkenmerken)
beschikte, heeft de nieuwe elite wel oog voor de verschillen. Het oude systeem ‘deed
de personen de eer aan, ze te ignoreren. Inzover was het menselijk in zijn
onmenselijkheid’.
In het fascisme worden de Joden als groep met het circulatieproces geïdentificeerd
en moeten ze daaruit verdwijnen. Maar ook de emigratie wordt een deel van de
strategie: de nieuw aangekomenen maken het de gearriveerde Joden in het buitenland
moeilijk en accentueren nog maar eens het onderscheid met de meerderheid van de
bevolking, wat dan weer het racisme in het ‘gastland’ versterkt. Naast de emigranten
zijn er de Joden die in Duitsland gebleven zijn, en die worden in het
lompenproletariaat gedreven (Horkheimers artikel verscheen vóór de
uitroeiingspolitiek begon, L.A.), waardoor ze alle potentiële steun van andere groepen
verliezen, omdat er nu eenmaal ‘altijd armen moeten zijn’. Juist omdat deze toestand
een gevolg is van het liberale denken en handelen van de 19e eeuw, kan men zich
op die basis niet tegen het antisemitisme weren. En ook een wereldoorlog zal het lot
van de Joden in Europa niet verbeteren, integendeel. Binnen het fascistische kamp
zal het antisemitisme zijn rol spelen, zolang er Joden overblijven, mede als
intimidatiemiddel voor anderen die aan verzet zouden denken. En van het buitenland
moet men weinig begrip verwachten: het racisme van de fascisten is de minste zorg
van de massa's en de heersende klassen.
Is er dan volgens Horkheimer nog een oplossing? Alleen als we er in slagen, de
nostalgie naar de vóór-fascistische maatschappij te onderdrukken en inzien dat de
humanitaire beloften van de liberale periode in feite beperkt waren tot kleine
geprivilegieerde landen en groepen. Alleen door

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

882
een radicale afkeer van absolute systemen die zichzelf tot God uitroepen, is er nog
hoop, ooit een maatschappij op te bouwen waarin geen enkel mens meer
minderwaardig en ellendig is ‘louter door de maatschappelijke structuur’. Deze utopie
noemt hij een ‘onnatuurlijk einde van de bestaande toestand, maar ook het enige dat
als voorbereiding op een beter leven in aanmerking komt’.
Tussen Die Juden und Europa en het hoofdstuk ‘Elemente des Antisemitismus’
uit Dialektik der Aufklärung (1944)11, waarin dezelfde problematiek opnieuw
opgenomen wordt, staat het Research Project on Anti-Semitism, waarvan de
samenvatting in de laatste jaargang van het nu Engelstalige Studies in Philosophy
and Social Science verscheen12. Ook hier verwierpen de leden van het Institut de
verklaring van het antisemitisme als een ‘ongelukkige terugval in de donkere tijden’
of als een anachronisme in de moderne maatschappij. Ze wezen ook op een verborgen
racisme, dat er b.v. voor terugschrikt ook negatieve aspecten van minderheidsgroepen
uit te spreken, en vonden dat het belangrijker is ‘de briefwisseling van Voltaire en
andere Verlichtingsfilosofen’ te analyseren dan de rabiate speeches van een Julius
Streicher.
Ook hier blijft de Frankfurter Schule trouw aan haar methode, het verleden te
bestuderen om de toekomst te verbeteren. Het project onderzoekt hedendaagse
theorieën over het antisemitisme en geeft dan een socio-psychologische analyse van
de vervolging van minderheden en ketters in Europa, vanaf de Eerste Kruistocht tot
de Eerste Wereldoorlog.
Daarop volgt de studie van het antisemitisme in de grote filosofische stromingen
sinds de 18e eeuw. Een vierde hoofdstuk behandelt negen typen van ‘antisemiet’
(waaronder ook de uitgesproken ‘Jodenvriend’ gerekend wordt). Hoofdstuk V, ‘De
Joden in de maatschappij’, is uiteraard het meest controversiële, omdat hier ingegaan
wordt op een aantal ‘Joodse karaktertrekken’ die in het woordenboek van elke
antisemiet kunnen staan, maar die hier socio-historisch verklaard worden in plaats
van zonder meer ontkend. Dit project is een model voor elke ernstige aanpak van
racisme en discriminatie, omdat het geen enkel aspect verwaarloost en geen enkel
taboe uit de weg gaat.

11

12

Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Fischer Verlag, Frankfurt
am Main, 1970. Voor de samenvatting van ‘Elemente des Antisemitismus’ heb ik me
gebaseerd op Martin Jay, The dialectical Imagination, chapter 5.
Research Project on Anti-Semitism, in Studies in Philosophy and Social Science, IX, nr. 1,
1941, pp. 124-143.
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De analyse in ‘Elemente des Antisemitismus’ is meer theorethisch en cultuurhistorisch
opgevat, in het algemene kader van de studie van de Verlichting en haar gevolgen.
Dit 41 bladzijden lange hoofdstuk kan moeilijk samengevat worden, maar we kunnen
er de volgende punten ter discussie uit aanhalen:
- Het komt er vooral op aan, de functie van de Joden in de westerse beschaving
historisch en gedetailleerd te onderzoeken. Een puur ontologische beschouwing
(de Joden als ‘tegenras’ voor de Nazi's, de Joden als louter religieuze
gemeenschap voor anderen) is onvoldoende en bereikt op zich weinig of niets.
- Het burgerlijke antisemitisme heeft een specifieke economische basis, die
duidelijk onthuld moet worden, willen we ook maar iets van het succes van
deze theorieën begrijpen.
- Bij de antisemitische volksbewegingen ligt het anders: terwijl ze materieel heel
weinig van hun acties profiteren, slaat die ontgoocheling om in een nog grotere
behoefte aan blinde vernietiging. Je bestrijdt het antisemitisme dan ook niet
door de mensen erop te wijzen, hoe weinig het voor hen opbrengt.
- Het burgerlijke racisme kan geïnterpreteerd worden als de zelfhaat van de
bourgeoisie die op de Joden geprojecteerd wordt. Om historische redenen waren
de Joden vooral actief in de distributiesector van het kapitalistisch systeem en
mede wegens deze zichtbaarheid vormden ze een gemakkelijke uitlaatklep voor
frustraties en agressie.
- De liberale wereldbeschouwing had de massa's, waaronder de toen nog wettelijk
en sociaal onderdrukte Joden, gelijkheid, geluk en macht beloofd. Toen het
langzamerhand duidelijk werd dat dit geluk en vooral de reële macht uitbleven,
keerde zich die ontgoocheling tegen de Joden, die volgens de heersende en
vlijtig gepropageerde opinie wel die macht uitoefenden (‘de Joden zitten overal
in en achter’) en een gelukkig leven schenen te leiden.
In een andere vorm komen de meeste van deze punten inhoudelijk overeen met de
analyse van Marx in Zur Judenfrage. Tussen 1845 en 1945 liggen echter de
ontwikkeling van het laatkapitalisme, het succes van het fascisme en de Holocaust.
Op grond van deze ervaringen moet de analyse noodzakelijk doorgedreven en
uitgebreid worden.
- Men dient de rol van paranoia en projectie in individu en groep in detail te
onderzoeken, een terrein dat het klassieke marxisme grotendeels verwaarloosd
had.
- Wanneer men de oorzaken van het antisemitisme nagaat, wordt het al gauw
duidelijk dat deze beweging archaïsche wortels heeft, die dieper
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steken dan het liberalisme en het kapitalistische systeem.
Zo toont een onderzoek van de rol van de kerk en het christendom aan, dat ook
dat historische antisemitisme meer was dan een religieuze en direct economische
reflex. Adorno en Horkheimer gaan terug naar het probleem van de integratie
van de nomaden in een sedentaire maatschappij (waarbij men ook aan de politiek
van de fascisten tegenover de zigeuners kan denken).
- De bekende contradictorische propaganda van de moderne antisemieten, die de
Jood tegelijkertijd als subversief revolutionair én als kapitalistisch uitbuiter
afschilderen (de Joodse bolsjeviek-plutocraat) is de uitdrukking van een
contradictorische interpretatie van de rol van de Joden in de Verlichting. Aan
de ene kant verwijt men de Joden hun impliciete verwerping van het arbeidsethos
(‘geld verdienen zonder te werken’) en dus van de instrumentale rationaliteit
die sinds de Verlichting deel uitmaken van de algemeen aanvaarde ideologie;
aan de andere kant worden diezelfde Joden geïdentificeerd met de Verlichting,
omdat ze dank zij het liberalisme toegang verkregen tot de westerse, christelijke
beschaving en de middeleeuwse getto's konden verlaten. De ‘desillusionering
van de wereld’ (Weber), die sinds het einde van de 19e eeuw aan de gang is en
zich tegen de Verlichting richt, wordt daardoor mede (of vooral) aan de Joden
als doodgravers van de traditioneel christelijke beschaving van het Ancien
Régime verweten. Deze contradictorische houding is volledig irrationeel en
daarom zo effectief.
- Vanuit deze voor de kritische theorie typische analyse van de geschiedenis is
het ook duidelijk, dat noch de terugkeer naar Israël (Zionisme) noch de volledige
assimilatie van de Joden een blijvende oplossing voor het probleem kunnen
bieden. Het komt erop aan, de fundamenten van onze maatschappij te veranderen,
waarbij zowel het kapitalisme als zijn grondslagen in de Verlichting en het
liberalisme uitgeschakeld worden.
- Uiteindelijk is het antisemitisme een uiting van de ‘Wut auf die Differenz’ die
al in de logica van de Aufklärung ingebouwd zat, een logica die tot de
‘irrationaliteit van de verzetsloze en vlijtige aanpassing aan de realiteit’ voert.
‘De dialectiek van de Verlichting slaat objectief in waanzin om’.

Is er nog hoop na de Frankfurter Schule?
Zolang de vijand overzichtelijk blijft, kan men nog hopen hem op langere of kortere
termijn te verslaan. Zo zag Wilhelm Reich de grondoorzaak van racisme en
antisemitisme in de seksuele kleinburgermoraal en het pa-
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triarchale gezin, en dan lijkt de oplossing in een ‘seksuele economie’ te liggen, die
de fundamenten van deze onverdraagzaamheid en rassenhaat zou uitschakelen.
Anderen reduceren dit racisme tot een bijprodukt van het fascisme, dat zelf een
verhoogde vorm van het monopoliekapitalisme is, en ook hier wordt de strategie
duidelijk, tenminste in principe.
Men kan dit racisme ook uit de onwetendheid van de massa's verklaren, waarbij
een voorlichtingscampagne over bijvoorbeeld ‘onze Joodse en Arabische broeders’
de oorzaken van discriminatie en vervolging zou wegnemen. Als men echter, met
de medewerkers van het Institut für Sozialforschung, aanneemt dat de oorzaken
uiteindelijk in het systeem zelf liggen dat ooit eens de Joden en andere minderheden
de wettelijke en sociale gelijkheid heeft aangeboden, dat de slavernij heeft afgeschaft
en alle rassendiscriminatie in theorie veroordeelt, een systeem dat zich uitspreekt in
de Verklaring van de Mensenrechten en het handvest van de Verenigde Naties, dan
wordt het heel moeilijk, het antisemitisme en andere vormen van rassenhaat te
bestrijden.
De volgende werkhypothesen proberen, op grond van de inzichten van de kritische
theorie, een alternatieve strategie te schetsen:
1. Elke analyse van antisemitisme en racisme moet uitgaan van de dialectisch
materialistische methode, maar mag bij deze bevindingen niet blijven staan.
2. Hoewel een gedetailleerde kennis van de psychische mechanismen onontbeerlijk
is om deze rassenhaat te begrijpen, kan men de analyse evenmin tot het
psychologische moment beperken.
3. De ervaring in onafhankelijk geworden ex-koloniale gebieden, die door deze
kolonisatieperiode ook na hun bevrijding onherroepelijk deel blijven uitmaken
van de westerse verlichtings-kapitalistische traditie, schijnt de analyse van de
kritische theorie eerder te bevestigen dan te weerleggen. Ook daar vinden we
subtiele tot brutale vormen van rassendiscriminatie en vervolging van
minderheden. Het racisme kan bijgevolg niet langer als een ‘blank’ of ‘arisch’
verschijnsel geïsoleerd worden. Daarom is een ‘tiers-monde-istische’ oplossing
van het probleem weinig overtuigend.
4. Hetzelfde geldt voor de praktijk in de landen van het niet-kapitalistische blok
(b.v. Polen, de Sovjet-Unie, Hongarije). Ook deze landen bouwen voort op de
traditie van Verlichting en vooruitgang.
5. Een terugkeer naar een imaginaire ‘goede oude tijd’ (het pre-fascistische Europa,
de tijd vóór de Verlichting en het liberalisme) is noch wenselijk noch mogelijk.
Een nieuwe maatschappij kan slechts voort-
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komen uit de meest ontwikkelde fase van de bestaande maatschappijvorm.
6. Het irrationalisme dat het fascisme en het racisme kenmerkt is volgens de
kritische theorie een dialectische omslag van het geloof in de rationaliteit. Kan
men niet tegelijkertijd stellen, dat de beloften van de Franse Revolutie, wegens
hun historische band met de machtsovername door de burgerij, niet noodzakelijk
tot deze economische en politieke realiteit beperkt hoeven te blijven? In het
verschil tussen de utopische verwachtingen en de historische verwerkelijking
(en vervorming) ervan ligt een vruchtbare contradictie, die de aanzet kan vormen
tot een herdenken van het bestaande economische en politieke model.
7. De kritiek op dit model is vandaag nog verward en onoverzichtelijk (de groene
beweging, de theorieën van Illich, Rudolf Bahro, André Gorz en andere
niet-orthodoxe linksen, de basisbewegingen voor ‘zelfbeheer’ enz.), maar
convergeert naar een verwerping van het Verlichtingsmodel als zodanig. Het
is de vraag of deze kritiek uit de marginaliteit zal kunnen treden vóór de
ontwikkeling van het heersende model-in-crisis in een nieuwe en absolute vorm
van totalitarisme zal verzinken, die de ervaringen van het historische fascisme
op een voorspel zou doen lijken.
8. In Die Juden und Europa zei Horkheimer: ‘wie niet over het kapitalisme wil
praten, moet over het fascisme maar zwijgen’. Vandaag zou men kunnen zeggen:
wie niet over de radicale verandering van het industriële produktiemodel en de
daarbij behorende humanistisch-liberale en socialistische filosofie wil praten,
heeft ook maar weinig te zeggen over de wederopleving van het antisemitisme
en het racisme.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

887

Eén jaar Mitterrand I
Economische politiek
Toon Vandevelde
De meest concrete achtergrond van de economische politiek van de nieuwe Franse
regering, vormt ongetwijfeld de herinnering aan het economisch falen van vroegere
linkse experimenten. Niet alleen de kortstondige bloei van het Franse Volksfront in
1936, ook de ervaringen met de economische politiek van de Allende-regering in
Chili (1970-1973) en van de revolutionaire kapiteins in Portugal (1974-1975) stemden
tot weinig optimisme.

Is een linkse economische politiek mogelijk?
In een boek dat reeds enkele jaren oud is, beschrijft Serge-Christophe Kolm, een van
de meest vakkundige hedendaagse Franse economen, het ‘normale’ scenario dat
volgt op een linkse machtsovername1. De eerste economische maatregel die genomen
wordt, is een aanzienlijke loonsverhoging voor alle loontrekkenden; de laagste lonen
worden doorgaans meer opgetrokken dan de hoogste en er vindt een zekere egalisatie
van lonen en inkomens plaats. Zowel in het Chili van Allende als enkele maanden
na de val van het fascisme in Portugal werden de laagste lonen van de ene dag op de
andere verdubbeld. Paradoxaal genoeg dalen tegelijk de prijzen, door een strenge
prijscontrole vooral op de belangrijkste consumptieprodukten. Het gevolg is uiteraard
dat het aandeel van de winsten in het nationaal inkomen sterk afneemt. In Portugal
steeg het aandeel van de lonen heel vlug van 50% tot 100% van het nationaal inkomen.
Onder invloed van loonstijging, prijsdaling en verminderde internationale vraag als
gevolg van de wereldcrisis verdwijnen de winsten volledig. Zover was het enkele
jaren voorheen in Chili niet gekomen, omdat de internationale conjunctuur nog beter
was, maar dezelfde tendens was er duidelijk merkbaar.

1

S.C. Kolm, La transition socialiste. La politique économique de gauche, éd. du Cerf, Paris,
1977.
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De loonstijging heeft allereerst een sterke verhoging van de consumptievraag van
de gezinnen tot gevolg. In een klassieke keynesiaanse situatie van onderbezetting
van het produktie-apparaat stimuleert deze vraagimpuls economische groei en
tewerkstelling. Dat was vooral het geval in Chili. Het nationaal inkomen steeg van
3,8% in 1970 tot 8,3% in 1971 en de werkloosheid daalde ongeveer in dezelfde
verhouding. Eind 1971 was het reële loon er met gemiddeld 31% gestegen tegenover
oktober 1970. In 1972 behaalden de linksen dan ook de grootste
verkiezingsoverwinning van hun geschiedenis: terwijl zij slechts met een relatieve
meerderheid aan de macht waren gekomen, bereikten zij bij de plaatselijke
verkiezingen de absolute meerderheid. In Portugal lag de situatie enigszins anders.
Een groot deel van de industriële produktie bleef er afhankelijk van stagnerende
exportmarkten. Aangezien het tijd vraagt om de nationale industrie zodanig te
herstructureren, dat zij kan profiteren van de gestegen binnenlandse vraag, was het
meeslepingseffect van de loonstijging op de hele economie er minder hevig. De
gestegen arbeidskost leidde zelfs tot afdankingen in de privé-sector, waarop (vaak
pas later) gereageerd werd met allerlei vormen van arbeiderscontrole en zelfbeheer
in de ondernemingen. Globaal gesproken valt de periode waarin de reële loonstijging
algemeen voelbaar is, samen met de periode van euforische revolutionaire successen.
Maar al spoedig volgt de terugslag. Als er geen winsten meer zijn, wordt er door de
privé-sector niet meer geïnvesteerd. Ook het sparen vermindert drastisch ten gevolge
van de herverdeling van het nationaal inkomen. De lagere inkomenstrekkers besteden
hun inkomen grotendeels aan consumptie. De staat beschikt meestal niet over de
nodige financiële middelen om de privé-investeringen te compenseren. Wanneer er
niet meer geïnvesteerd wordt, gaat de binnenlandse produktie dalen. Het
produktieapparaat wordt niet langer uitgebreid. Evenmin wordt het geheroriënteerd
om de gestegen binnenlandse consumptievraag te volgen. Dit heeft desastreuze
gevolgen voor de handelsbalans. Aan de gestegen vraag wordt voldaan door import
van consumptiegoederen. Deze vervangt steeds meer de import van
uitrustingsgoederen. De betalingsbalans raakt nog meer uit evenwicht door de
kapitaalvlucht en in het geval van Portugal door de achteruitgang van het toerisme
en de verminderde repatriëring van in het buitenland verdiende lonen van
gastarbeiders. Dit externe deficit leidt enerzijds tot een reeks devaluaties, die
binnenlands de inflatie aanwakkeren, anderzijds maakt het het socialistische bewind
afhankelijk van de chantage van buitenlandse banken en internationale instellingen,
die de revolutie uiteraard vijandig gezind zijn.
Over het algemeen moeten de barrières van de prijscontrole na een zekere
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tijd wijken voor een lawine van prijsstijgingen. Niet alleen vanuit het buitenland,
maar ook binnenlands onstaat een hevige druk op de prijzen. De aanvankelijke
loonstijgingen, gepaard met prijsbeheersing, veroorzaken immers enorme deficits
van de ondernemingen. Ook de staatsbegroting kampt snel met een tekort als gevolg
van de nieuwe sociale uitgaven. De ondernemingen - al dan niet in zelfbeheer - lenen
geld bij de banken, die op hun beurt een beroep doen op de staat. Industrie en banken
worden zo in veel gevallen de facto genationaliseerd, ook al was dat vaak niet de
bedoeling. Aangezien de staat geen beroep kan doen op het sterk geslonken
spaarvolume, moet hij bij de nationale bank gaan lenen. Zo wordt steeds meer geld
gecreëerd om alle deficits te vereffenen. Een prijsexplosie wordt onvermijdelijk. De
aanvankelijk reële loonstijging smelt weg door de inflatie. De koopkracht van
opeenvolgende lagen van arbeiders (te beginnen met de best betaalden, wier loon
het minst gestegen is) begint te dalen. Hoe groter de eerste verwachtingen, hoe groter
de ontgoocheling die nu volgt. De sfeer is zeer snel rijp voor een rechtse of fascistische
tegenaanval, die alle revolutionaire verworvenheden ongedaan maakt. Ter illustratie:
in Chili daalden de reële lonen in de eerste helft van 1973 met 22,5% (volgens
onderschatte officiële cijfers). Het loonaandeel in het nationaal inkomen was vanaf
half 1973 zelfs lager dan in 1970. Ook in Portugal was in november 1975, op het
ogenblik van de rechtse machtsgreep, reeds 2/3 van de reële loonstijging door de
inflatie opgevreten. De arbeidersaristocratie van de rode gordel rond Lissabon zag
zijn reële lonen reeds dalen. Terwijl het aanvankelijk economische succes van links
samenviel met politieke successen, valt het economisch falen samen met een politieke
mislukking van het socialistisch experiment2.
In dit ruw beschreven mechanisme kan men de contouren onderscheiden van een
cyclus van de revolutie, die zich in een tijdsbestek van anderhalf tot drie jaar afspeelt.
Soms gaat het zelfs sneller. Het Franse ‘Front populaire’ verhoogde in juni 1936 de
lonen gemiddeld met 12%, verlaagde tegelijk de arbeidsduur van 48 tot 40 uur mét
loonbehoud en voerde voor het eerst de betaalde vakanties in. Vier maand later werd
de Franse frank met 35% gedevalueerd en nog een maand later bedroeg de inflatie
reeds 50% op jaarbasis, terwijl de prijzen voorheen eerder daalden3.

2

Deze coïncidentie in de tijd betekent niet dat het economisch bankroet de enige verklarende
factor is van het politieke falen. Specifiek politieke misrekeningen spelen vaak een even
belangrijke rol.

3

P. Parroy, L'échec économique du front populaire, in Histoire Magazine, no 27, pp. 37-40.
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Ni périr, ni trahir
De Franse socialisten stelden hun machtsovername expliciet in de traditie van Blum
en Allende. Maar door hun economische raadgevers werden ze in alle mogelijke
toonaarden gewaarschuwd voor het gevaar de controle over de economische evolutie
te verliezen. Het ‘Programme Commun de la Gauche’ gaf inderdaad aanleiding tot
een dergelijke vrees. Kondigde de eerste paragraaf van dit programma geen
substantiële loonstijging aan, vooral voor de laagste lonen? Verder werden nog een
stijging van de belastingen op de ondernemingen, een daling van de arbeidsduur met
integraal loonbehoud en allerlei nieuwe sociale voordelen beloofd. Een
maximalistische interpretatie van deze plannen, weliswaar opgesteld in een periode
van quasi ongerept groei-optimisme, zou allicht tot gelijkaardige catastrofes leiden
als in Chili en Portugal.
Anderzijds werd de taak om deze ontsporing te vermijden enigszins vergemakkelijkt
door een drietal factoren. De internationale economische crisis beperkte de
economische mogelijkheden. De communisten, de min of meer maximalistische
vleugel in het linkse kamp, kwamen verzwakt uit de verkiezingen. De linkse
machtsovername ging niet gepaard met de ontwikkeling van een grote revendicatieve
beweging van de basis. De socialisten waren overigens zelf min of meer verrast door
de overwinning van Mitterrand. Begin 1981 geloofde haast niemand erin.
Een economisch bankroet vermijden en de socialistische zaak toch niet verraden,
‘ni périr, ni trahir’, dat is in de ogen van S.-Chr. Kolm en van de socialistische leiders
de grote opgave voor links. Het heeft geen zin de maatschappij te willen veranderen,
als het maar voor twee of drie jaar is. Maar men kan het zich evenmin veroorloven,
in naam van het realisme de bestaande maatschappelijke onrechtvaardigheden in
stond te houden.

De erfenis van Barre
Het door links Frankrijk weggehoonde beleid van de vroegere eerste minister Barre
stond in het teken van ‘het herstel van de grote economische evenwichten’. Gezien
de wereldconjunctuur was de economische erfenis van het giscardiaanse ‘ancien
régime’ zeker niet onverdeeld negatief. Barre was wel mislukt in zijn belangrijkste
doelstelling, een inflatiepercentage met slechts één cijfer: in 1980 stegen de prijzen
nog met bijna 12%. Het opgeven van elke prijscontrole in het raam van een
concurrentiebeleid deed de prijzen niet zakken zoals gewenst werd.
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Vergeleken met de andere Europese industrielanden was de Franse economische
groei in de voorbije jaren vrij bevredigend. De werkloosheid steeg tussen 1974 en
1981 van 400.000 tot 2.000.000 eenheden (8,9% van de actieve bevolking). Hoe
dramatisch ook, deze stijging was geringer dan in de meeste andere industrielanden
behalve Japan en West-Duitsland. De relatieve onderwaardering van de Franse frank
op de wisselmarkten verklaart wellicht ten dele zowel de hoge inflatievoet als de
relatief niet al te slechte prestatie qua groei en tewerkstelling.
Op de Franse handelsbalans werd in 1980 en 1981 telkens een deficit van 60
miljard FF genoteerd. Achter deze globale cijfers steekt een buitenlandse handel die
erg kwetsbaar is. Frankrijk vertoont alleen in zijn handel met de ontwikkelingslanden
een overschot. Vooral de handel in uitrustingsgoederen met de andere industrielanden
is zwaar deficitair. Het Franse uitvoerpakket lijkt in het algemeen technologisch niet
zeer hoogwaardig. Naast landbouwprodukten voert Frankrijk vooral wapens naar de
Derde Wereld uit. Frankrijk is de derde grootste wapenexporteur op de wereldmarkt
(na de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie). Zijn aandeel bedraagt ongeveer 12%,
d.w.z. de meeste wapens per inwoner.
De buitenlandse handel lijkt hoofdzakelijk te drijven op monstercontracten met
Derde-Wereldlanden, die vooral enkele grote Franse bedrijven ten goede komen.
Macro-economisch gezien zijn dergelijke contracten meestal niet zo voordelig.
Politieke verwikkelingen dreigen de afhandeling van de contracten vaak te
bemoeilijken. Bovendien worden een dergelijke uitvoer en de firma's die ervan
profiteren, meestal zwaar gesubsidieerd door de staatskas, die langlopende kredieten
tegen lage interest verleent. Het kleinere tekort op de handelsbalans wordt aldus
betaald met een groter begrotingstekort! Ook in België is dit procédé wel bekend.
Het hoeft niet gezegd, dat een dergelijke structuur van het exportpakket de
bewegingsruimte voor een linkse economische politiek gevoelig verkleint. Wanneer
290.000 mensen rechtstreeks hun brood verdienen in de wapenproduktie, dan hoedt
men zich voor een al te moralistische benadering van tirannieke regimes met wie
men goeie koopjes kan sluiten. Wanneer men in diverse Derde-Wereldlanden, vaak
met weinig sympathieke regimes, met veel moeite contracten voor de installatie van
kerncentrales heeft kunnen afsluiten (met Irak bijvoorbeeld), dan kan men binnenlands
niet lang een moratorium op nieuwe kerncentrales volhouden. Heel wat
dubbelzinnigheden en inconsequenties in de Franse energie- en buitenlandse politiek
wortelen in deze heel bijzondere structuur van de buitenlandse handel4.

4

S.S. Cohen, Y a-t-il une stratégie économique française face à la crise?, in Les temps
modernes, nov. 1981, pp. 757-802.
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Het stuk erfenis dat Mitterrand nog de meeste ruimte bood voor een socialistisch
beleid betreft ten slotte de begrotingssituatie. Gezien de enorme tekorten die wij al
jaren in België en de meeste industrielanden kennen, is het verrassend te ontdekken,
dat Frankrijk in 1980 nog een licht overschot (0,4% van het Bruto Binnenlands
Produkt) kende op de begroting van het geheel van de publieke sector (staat, lokale
collectiviteiten en sociale zekerheid). In de eerste maanden van 1981 (de laatste van
Giscard en Barre) begint het tekort echter uit de hand te lopen. Als de regering-Mauroy
aantreedt, bedraagt het reeds 51,6 miljard FF, terwijl Barre slechts een tekort van 30
miljard had voorzien. Toch kan deze begrotingssituatie nog relatief gezond genoemd
worden.

De socialistische gok
Terwijl een groot deel van het economische establishment al jaren van de daken
schreeuwde dat Keynes dood was, verwierp Mitterrand met rustige zekerheid de
monetaristische schoktherapieën in naam van de ter dood veroordeelde. De ideeën
waarmee het socialistisch bewind aantrad, waren inderdaad keynesiaans geïnspireerd:
als men maar handig genoeg gebruik maakt van de ter beschikking staande
instrumenten (loon-, prijs- en kredietbeleid, wisselkoers e.a....), kan men het zich
tijdelijk veroorloven de grote economische evenwichten enigszins te verbreken zonder
daar al te nadelige gevolgen van te ondervinden. Een zekere mate van interventionisme
kan de markteconomie bijsturen. Meer bepaald moet het voor de Franse economie
mogelijk zijn om door een goed gecontroleerde relance-politiek op de algemene
economische herleving op wereldvlak vooruit te lopen.
Prioritair was voor de Franse socialisten de strijd tegen de werkloosheid. Daartoe
nam men zowel conjuncturele als structurele maatregelen. Op conjunctureel vlak
wilde men de relance op de allereerste plaats op gang brengen door het stimuleren
van de gezinsconsumptie. De laagste pensioenen, de familiale toelagen en de
uitkeringen aan gehandicapten werden flink verhoogd. Een belangrijk programma
voor sociale woningbouw werd opgezet. De minimumlonen (le SMIC) werden tussen
december 1980 en december 1981 ongeveer met 20% verhoogd. Deze verhoging
werd niet gerepercuteerd in de hele loonhiërarchie, zodat de loonspreiding iets meer
egalitair werd. De globale transfer naar de diverse categorieën van begunstigden
bedroeg ongeveer 35 miljard FF (± 1% van het BNP). De kosten werden vooral door
de staat gedragen, waarvan het begrotingstekort in aanzienlijke mate toenam, in
mindere mate ook door de ondernemingen,
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waarvan winsten en zelffinanciering daalden. Het geheel van deze maatregelen droeg
niet alleen bij tot de relance van de economie, maar was wellicht ook het minimum
dat een socialistische regering verplicht is te besteden aan het tot stond brengen van
iets meer sociale rechtvaardigheid.
Na één jaar socialistisch bewind is het duidelijk dat de door rechts voorspelde en
door sommige socialistische economen gevreesde economische catastrofes uitgebleven
zijn. De inflatie is licht gestegen tot 14% in 1981 (en wellicht ook in 1982). Door de
devaluatie begin oktober 1981 met 8,5% tegenover de Duitse mark en de Nederlandse
gulden wordt de traditionele Franse politiek om de eigen munt iets onder te waarderen,
verdergezet. De handelsbalans zal in 1982 een licht gestegen tekort vertonen (70
miljard FF). Het begrotingstekort bedroeg in 1981 ongeveer 75 miljard FF (2,6%
van het BBP). Officieel verwacht men voor 1982 een tekort van 95 miljard FF, maar
experts schatten dat het in werkelijkheid 120 miljard FF zal bedragen. Dat zijn nog
lang geen Deense of Belgische toestanden (tekort van meer dan 10% van het BBP).
En onder een voortgezet bewind van Barre zouden deze cijfers wel niet veel lager
hebben gelegen.
Toch heeft dit conjuncturele beleid niet de gewenste vruchten afgeworpen. De
werkloosheid is gestabiliseerd rond de twee miljoen (erkende) werkzoekenden, maar
zoals wij verder zullen uitleggen is de toekomstige evolutie onzeker. De economische
‘groei’ in 1981 (+ 0,2%) lag nauwelijks hoger dan het gemiddelde van de Europese
landen (- 0,2%). De inflatie blijft rond de 14% hangen, terwijl het in de meeste andere
Europese landen daalt. Het tekort op de handelsbalans blijft slechts binnen redelijke
grenzen omdat de economische depressie aanhoudt. Het zal ten slotte heel veel moeite
kosten om het begrotingstekort in 1983 te stabiliseren op 3% van het BBP, zoals
Mitterrand beloofd heeft.
Gezien deze niet zeer briljante situatie ontstond binnen de regering een discussie
over het te volgen beleid. De communisten en een aantal radicaal keynesiaans
geïnspireerden wilden een grotere relance-inspanning via de gezinsconsumptie. Zij
wezen erop dat ten gevolge van de gestegen fiscale en sociale heffingen het globale
beschikbare gezinsinkomen, na een aanvankelijke stijging in de eerste helft van 1981,
in de tweede helft van het jaar stagneerde. De minister van economische zaken, J.
Delors, wees daarentegen op een belangrijker onevenwicht. De stijging van de
gezinsconsumptie (+ 1,6% over het hele jaar 1981) had geen echte groei kunnen
stimuleren, omdat de investeringen met 3,5% gedaald waren. Om een herleving in
1982 mogelijk te maken, moest een relance van de investeringen de inspanning ten
voordele van de consumptie aflossen. Daarvoor heeft men echter de medewerking
van het patronaat nodig. In april 1982
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werd dan ook de vennootschapsbelasting verminderd. De globale inspanning ten
voordele van de privé-ondernemingen bedraagt ongeveer 0,5% van het BBP. Daarmee
wordt slechts een deel van de bijkomende lasten van de sociale hervormingen en van
de nieuwe economische politiek sinds mei 1981 gecompenseerd. In dit opzicht kan
men dus nog niet spreken van een ‘changement du changement’, een volledige
ommekeer van de socialistische politiek. Een aantal bijkomende garanties die aan
het patronaat gegeven werden in verband met de stabilisering van de kosten van de
ondernemingen, ondergraven echter de structurele aspecten van het nieuwe beleid.
Wij moeten hier dan ook iets meer zeggen over de structurele maatregelen van het
socialistisch bewind.

Nationalisaties
De nationalisatiebeweging is bijzonder ingrijpend. Zeven grote industriële groepen
werden volledig genaast, in twee andere werd een meerderheidsparticipatie genomen.
De nieuwe publieke sector stelt 760.000 mensen tewerk; de hele genationaliseerde
sector (banken inbegrepen) zal 1.800.000 mensen werk verschaffen. 30% van de
verkopen van de Franse industrie komt aldus in staatshanden. Staal, aluminium, fijne
chemie en elektronica werden volledig genaast. Het grootste deel van de
farmaceutische industrie, de bouwondernemingen voor grote publieke werken, de
elektrische constructiebedrijven en de helft van de glas- en informaticanijverheid
behoren voortaan tot de publieke sector. De meerderheidsparticipaties vinden plaats
in bedrijven die spitstechnologieën ontwikkelen in de aeronautica en de
wapenindustrie. Zo wordt verwacht dat Dassault binnen afzienbare tijd de grootste
wapenexporteur ter wereld wordt; voorlopig is alleen Lockheed nog groter. Door de
nationalisatie van 36 banken en van de financiële maatschappij ‘Suez et Paribas’
verwerft de staat bovendien de controle over 90% van de Franse deposito's en 85%
van de verdeelde kredieten. De vergoeding van de aandeelhouders is, vooral na de
tussenkomst van de staatsraad, heel genereus. De kosten van de operatie liggen
wellicht tussen 30 en 40 miljard FF. De eigendomstitels worden geruild tegen
staatsobligaties met een looptijd van 15 jaar. De intresten worden deels betaald uit
de winsten van de betrokken ondernemingen, deels uit de staatsbegroting. De
terugbetaling van de hoofdsom zal wellicht gebeuren door het aangaan van nieuwe
leningen. Deze ‘moderne’ financieringstechniek vermijdt een onmiddellijk beroep
op de belastingbetaler. De last van de nationalisatie wordt oneindig ver in de toekomst
verschoven. Het pro-
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cédé werkt uiteraard inflatoir, maar juist de inflatie zorgt ervoor dat het gewicht van
de schuld op de komende generaties steeds kleiner wordt. De nationalisaties hebben
in de eerste plaats een symbolische waarde. De socialisten willen aanknopen bij een
traditie die verwijst naar het Volksfront van Blum en naar de Bevrijding, waarbij
telkens genationaliseerd werd. Tegelijk tonen zij zo hun trouw aan de beloften van
het ‘Programme Commun de la Gauche’. Impliciet worden de communisten
terechtgewezen, die sinds 1978 spreken van een sociaaldemocratisering van de
socialistische partij. De heftige reacties van de onteigende geldmachten tonen dat
vooral de naasting van de banksector een aantal kapitalistische machtscentra echt
pijn heeft gedaan. In dat opzicht werd een politieke keuze gemaakt voor de afbraak
van een aantal dominerende posities van privé-belangengroepen in vitale sectoren.
De nationalisaties moeten ten slotte ook een structurele aanpak van de crisis mogelijk
maken. Met de controle over het krediet en over bepaalde industrieën beschikt de
regering over de nodige middelen om een planmatige industriële herstructurering
door te voeren en op coherente wijze de werkloosheid te bestrijden. De socialisten
wijzen erop dat de privé-investeringen sinds vijf jaar stagneren. Wil men beletten
dat Frankrijk een industrieel kerkhof wordt, dan moet een publieke
investeringsinspanning het falende privé-kapitaal dringend aflossen. Zoals hierboven
vermeld, vormen de investeringen overigens ook de achillespees voor het op gang
komen van een conjuncturele herleving in 1982.
Het is nog te vroeg om een balans op te maken van de nationalisaties. De nieuwe
PDG's die door de regering benoemd zijn, zijn nog maar pas aan het werk. Het nieuwe
industriële beleid moet nog uitgewerkt worden in het kader van een andere
structuurhervorming: een democratische planning. Het is de bedoeling dat de
genationaliseerde ondernemingen winst maken en hun beheersautonomie t.o.v. de
politieke macht bewaren. Zij zouden plancontracten op lange termijn afsluiten met
de regering en de regionale overheden. M. Rocard wil op dit terrein zijn ideeën over
een gedecentraliseerde contractuele planning concretiseren. Nationalisaties zijn echter
geen wondermiddel voor een economie in crisis. De vorige regeringen hadden reeds
moeilijkheden met de publieke banken, die hun politiek van kredietbeperking even
handig omzeilden als de privé-banken. Wordt het risico van overdreven politisering
vermeden, dan lijken publieke ondernemingen vaak van hun beheersautonomie
gebruik te maken om zich net zoals privé-kapitalistische ondernemingen te gedragen.
De Fransen hebben echter een traditie van een goed opgeleid ambtenarencorps. Zij
beschikken over een vrij succesvolle ervaring in het beheer van openbare industriële
onderne-
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mingen (Renault bijvoorbeeld), zodat zij toch vrij goed geplaatst lijken om deze
uitdagingen te beantwoorden.
Wellicht worden dit jaar nog enkele grote investeringsprojecten in de
genationaliseerde sector aangekondigd. Veel armslag is daar echter niet voor. De
financiële situatie van de genationaliseerde groepen is lang niet briljant. Vier van de
zeven, waaronder de staalgroepen, zijn zwaar deficitair. De staat zal hun voor vele
miljarden nieuwe middelen moeten verschaffen. De publieke investeringen kunnen
de privé-investeringen zeker niet volledig vervangen. Dat is de reden waarom sinds
begin 1982 Mauroy en zijn ministers gedwongen zijn een verleidingsoperatie op te
zetten in de richting van het privé-patronaat.

Arbeidsduurverkorting
De derde grote structuurhervorming die men - naast de nationalisaties en een
gedecentraliseerde planning - tot stond wil brengen, is een herverdeling van de arbeid.
Het was aanvankelijk de bedoeling, tegen 1985 de arbeidsduur te verminderen van
40 tot 35 uur. Het presteren van overuren wordt strenger gereglementeerd, een vijfde
vakantieweek wordt ingevoerd en de pensioenleeftijd wordt van 65 tot 60 jaar
verlaagd. De concrete uitvoering van deze maatregelen lijkt echter op heel wat
problemen te stuiten.
Laten wij de arbeidsduurverkorting als eerste voorbeeld nemen. Voor 1982 is een
eerste ‘ordonnantie’ uitgevaardigd om de arbeidsduur tot 39 uur te herleiden, een
algemene maatregel, die voor de hele publieke en privé-sector geldt. Over de
modaliteiten van de concrete toepassing moet door professionele onderhandelingen
op sectorieel of bedrijfsvlak beslist worden. Vooral het probleem van de
looncompensatie verwekte hier ontelbare conflicten. De regering had gesuggereerd
de minimumloontrekkers hun volledig loon te laten behouden. CGT en FO eisten
daarentegen loonbehoud voor iedereen. De leiding van de socialistische vakbond
CFDT suggereerde een onvolledige looncompensatie voor de hogere lonen en een
gebruik van de vrijgekomen gelden voor nieuwe aanwervingen. Maar de socialistische
basis leek de CFDT-leiding slechts moeizaam of helemaal niet te volgen. Het
probleem van de arbeidsduurverkorting werd daarmee bijzonder scherp gesteld. Gaat
het hier om een nieuw sociaal voordeel of om een maatregel in de strijd tegen de
werkloosheid? Aangezien de beslissing over de modaliteiten van de
arbeidsduurverkorting gedecentraliseerd wordt, kan de basis, naargelang van de
omstandigheden, in de ene of in de andere richting wegen.
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Door één uur minder te werken per week, komen in principe 3,5 miljoen werkuren
of 85.000 werkplaatsen vrij. In werkelijkheid is het aantal aanwervingen veel geringer.
Juist omdat de arbeidsduur zo geleidelijk vermindert, kan hij gemakkelijk worden
opgevangen door produktiviteitsstijging, herorganisatie van de produktie of een
strengere controle op de effectieve arbeidsduur. Voor veel arbeiders lijkt de hele
verandering paradoxaal genoeg eerder op sociale achteruitgang, vooral als hij met
loondaling gepaard zou gaan. Kleine werkonderbrekingen, de omkleedtijd b.v.,
worden niet langer als arbeidstijd gerekend, zodat men in 39 uur ongeveer hetzelfde
werk verricht als in 40 uur. Bovendien mag men minder overuren presteren, wat
vaak een aanzienlijk inkomensverlies betekent.
Naar aanleiding van de recente kantonnale verkiezingen, waarvan de uitslag voor
links niet briljant was, heeft men gezegd dat de nieuwe regering er niet in geslaagd
was ‘le changement’ tastbaar te laten worden in het dagelijkse leven van de ‘man in
de straat’. Dit lijkt nu juist heel moeilijk in tijden van crisis. Velen blijven nu eenmaal
de inhoud van het loonzakje als het meest tastbare van alle resultaten beschouwen.
Van een verandering naar meer solidariteit met zieken, werklozen en bejaarden lijkt
de ‘gemiddelde’ produktieve arbeider niet onmiddellijk beter te worden. Misschien
is deze verandering niet zo populair. In een ‘zero-sum-society’ neemt men hiér af
om elders te geven. Men kan de kool en de geit niet sparen. Wat als de solidariteit
niet alleen door vermogensbelasting of belasting op banken, petroleum of andere
‘rijke’ sectoren gefinancierd kan worden? Moet een socialistische regering niet de
moed opbrengen de solidariteit desnoods door onpopulaire maatregelen te
organiseren? Maar welk soort solidariteit is dat dan?
Alleen als aan twee voorwaarden voldaan wordt, kan arbeidsduurverkorting de
werkloosheid helpen opslorpen: 1) de kosten van de ondernemingen mogen niet
zozeer verhoogd worden, dat ze hun concurrentiekracht verliezen; volledig loonbehoud
is slechts mogelijk voor de laagste lonen; door onvolledig loonbehoud voor de beter
betaalde loontrekkenden kan men de loonspanning verminderen; 2) bepaalde vormen
van arbeiderscontrole moeten garanderen dat arbeidsduurverkorting en loonmatiging
effectief tot aanwervingen leiden. Herverdeling van arbeid is waarschijnlijk niet
mogelijk zonder herverdeling van inkomens en meer nog van verantwoordelijkheden.
In deze beide richtingen lijkt de Franse socialistische politiek te timide.
Soortgelijke problemen doen zich voor met betrekking tot de verlaging van de
wettelijke pensioenleeftijd van 60 jaar. Het basispensioen bedraagt ongeveer de helft
van het hoogste loon na een zeker aantal dienstjaren. In
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veel gevallen kan men nu reeds vroeger op pensioen, maar dan met 70% van het
hoogste loon. De bijkomende 20% wordt uitgekeerd door paritair door vakbonden
en patroons beheerde kassen. Dit systeem van inkomensgarantie wordt echter
grotendeels door de staat gefinancierd. De economische ministers uit de regering
Mauroy, die het begrotingstekort niet teveel uit de hand willen laten lopen, beweren
dat dit systeem onbetaalbaar wordt. Ook hier staan wij dus voor een heel
dubbelzinnige sociale vooruitgang. Afgezien van de morele vraag of het goed is de
hele bevolking boven 60 jaar zonder onderscheid op non-actief te stellen, blijkt het
effect van deze maatregel op de werkloosheid verrassend klein. Deze hervorming
zou tot gevolg hebben dat er in 1985 400.000 gepensioneerden meer zijn, waarvan
slechts 100.000 loontrekkenden; de 300.000 anderen zijn werklozen, ambachtslui of
andere rechthebbenden, wier pensionering geen nieuwe arbeidsplaatsen schept.
Wellicht op het punt van de arbeidsduurverkorting heeft de regering in april van
dit jaar zijn belangrijkste toegeving aan het patronaat gedaan. Met het oog op het
verbeteren van het investeringsklimaat beloofde zij dat in 1982 en 1983 wettelijk
geen verdere arbeidsduurverkorting zal worden opgelegd. De doelstelling van een
wettelijke arbeidsduur van 35 uur in 1985 komt daarmee in het gedrang, ook al wordt
ze formeel gehandhaafd. De slechte ervaring met de ordonnantie van de 39 uur heeft
de schrik voor nieuwe centrale maatregelen, hoe beperkt ook, nog versterkt. De
regering wil wel nog de arbeidsduurverkorting op ondernemingsvlak stimuleren door
middel van de zgn. ‘solidariteitscontracten’. Deze worden tussen regering en
ondernemingen afgesloten na onderhandelingen met de vakbonden. Stemt de
onderneming erin toe een versnelde arbeidsduurverkorting of een vrijwillige
brugpensionering (eventueel halftijds) van loontrekkenden, ouder dan 55 jaar, gepaard
te laten gaan met nieuwe aanwervingen, dan vermindert de staat de sociale lasten
van deze onderneming. Men hoopt op die wijze in 1982 nog 100.000 werkplaatsen
te kunnen scheppen. Deze doelstelling lijkt nogal ambitieus: op 1 april waren in het
raam van de ‘solidariteitscontracten’ slechts 17.000 werkplaatsen vrijgekomen. De
contracten die een arbeidsduurbeperking instellen, zijn bovendien zeldzaam.

Relatieve mislukking
De werkloosheid terugdringen door een relance van de gezinsconsumptie,
nationalisaties, het plan en een herverdeling van de arbeid: heeft dit beleid
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niet tot de voorspelde catastrofe geleid, het wordt door de meeste commentatoren
toch als een relatieve mislukking beschouwd.
Als de arbeidsduurverkorting tot nu toe niet veel arbeidsplaatsen vrijgemaakt heeft,
dan is dat de socialistische regering nauwelijks te verwijten. De weerstanden tegen
een consequent beleid van herverdeling van de arbeid lijken zowel bij arbeiders als
bij patroons enorm groot te zijn. Dat is niet verwonderlijk. Het gaat hier uiteindelijk
om een volledig herdenken en herorganiseren van de ondernemingsstructuur, de
verhouding arbeidvrije tijd, de beloningsmodaliteiten van de arbeid en de
verantwoordelijkheden in de onderneming.
Volgens het interimplan dat Rocard direct na zijn aanstelling tot minister voor het
plan voor de volgende twee jaar uitgewerkt heeft5, is o.m. een groei van 3% per jaar
nodig om in 1982 en 1983 500.000 nieuwe werkplaatsen te scheppen. Een dergelijke
groeivoet lijkt gezien de wereldconjunctuur niet haalbaar. In elk geval kan men, om
dit cijfer ook maar enigszins te benaderen, er niet alleen op vertrouwen dat de pas
uitgebreide publieke sector de privé-sector in zijn dynamiek zal meeslepen. De
verbetering van het privé-investeringsklimaat heeft derhalve de laatste maanden in
de ogen van de regering-Mauroy hoe langer hoe meer voorrang gekregen. De vraag
dient gesteld of deze nieuwe prioriteit geen totale ommekeer van het tot nu toe
gevolgde beleid inhoudt. Niet alleen heeft men de belastingen op de ondernemingen
verlaagd, de arbeidsduurverkorting langs wettelijke weg voor twee jaar opgeschort
en leningen tegen lage intrestvoeten ter beschikking van de KMO's gesteld, maar
men heeft ook moeten beloven dat de bijdragen van de ondernemingen aan de
financiering van de sociale zekerheid, alsook de globale belastingdruk op de bedrijven
in de komende jaren niet verhoogd zullen worden.
In ruil daarvoor heeft men slechts enkele vage beloften van het patronaat gekregen:
privé-investeringen beveelt men niet! Komt men hier niet stilzwijgend terug naar de
politiek van de regering-Barre?
In alle hedendaagse industrielanden spitsen deze moeilijkheden zich hedentendage
toe onder de vorm van begrotingsproblemen. Zo dreigt ook in Frankrijk de aandacht
steeds meer te verschuiven van een offensieve strategie tegen de werkloosheid naar
de dagdagelijkse financieringsproblemen van de reusachtige tekorten van sociale
zekerheids- en werkloosheidskas-

5

Het interimplan is haastig in elkaar gestoken in afwachting van het ‘echte’ plan, dat volgens
nieuwe procedures op regionale basis uitgewerkt zou worden voor de periode 1984-1989.
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sen. Deze zouden tegen 1983 in totaal ongeveer 60 miljard FF kunnen bedragen.
Wie zal bovendien het pensioen op 60 jaar betalen? En hoe worden de
belastingvrijstellingen van de ondernemingen gefinancierd? Besparingen in het
staatsbudget, vermogensbelasting en belastingen op de banken zullen onvoldoende
zijn. Een verhoging van de sociale zekerheidsbijdragen door de ondernemingen is
uitgesloten: om de put te vullen, zou men de bijdragen van 3,6% tot 6% van het loon
moeten verhogen. Wellicht zal de BTW op een aantal produkten fors worden
opgetrokken. De relance van de consumptie kan men dan wel helemaal vergeten.
Bovendien hebben de socialisten een verhoging van de indirecte belastingen altijd
als een asociale gemakkelijkheidsoplossing bestreden. Het lijkt erop dat men voor
de keuze staat: ofwel het tekort op de staatsbegroting pijlsnel laten stijgen met alle
inflatoire gevolgen vandien, ofwel in de werkloosheids- en andere uitkeringen snoeien.
Zo wordt o.m. gedacht aan het aftoppen van de hogere vervangingsinkomens. Hier
ligt in elk geval heel wat conflictstof voorhanden.

Nieuwe stijl
Het zou fout zijn, een bespreking van de economische politiek van de nieuwe linkse
regering te beperken tot een commentaar op de impact van een reeks afzonderlijke
conjuncturele en structurele maatregelen. Even belangrijk is wellicht de nieuwe ‘stijl’
van politiek bedrijven die nu in Frankrijk opgeld doet. Daarover, en meteen over de
daarachter liggende maatschappijvisie en principes, wil ik het in een volgende bijdrage
hebben.
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Egypte onder Sadat
Erik Faucompret
‘... Ik had Sadat niet ernstig genomen... ik zag hem veeleer als toneelspeler dan
als staatsman. Nu begon ik te begrijpen dat zijn grootsprakerige manieren een
onderdeel van een doordachte strategie waren. Zijn talent... nooit de kern van
het probleem uit het oog te verliezen, overtuigde mij dat we met een staatsman
van de allereerste orde te maken hadden’. Woorden van H. Kissinger, anno
19731. Acht jaar later wordt de Egyptische president vermoord. Een dood vooral
betreurd door zijn westerse bondgenoten, veel minder door zijn volk, waarmee
hij nochtans het beste voorhad. In deze bijdrage onderzoek ik de kentrekken
van het door Sadat gevoerde beleid, alsook de politieke en economische factoren
die uiteindelijk tot de mislukking ervan bijdroegen.

Sadat en de supermachten
In juli 1972 verbant Sadat 20.000 Sovjetexperts en militaire personeelsleden; vier
jaar later verbreekt hij eenzijdig het vriendschapsverdrag met Moskou. Hoe komt
het tot deze diplomatieke breuk? Van meet af aan ligt een wankel compromis ten
grondslag aan de Russisch-Egyptische verstandhouding, die vooral in de hand gewerkt
wordt door de vijandige houding van het Westen, vooral de VS, t.o.v. de
kolonelsrevolutie van 1952. Tussen Kaïro en Moskou blijft steeds een latente
vijandschap bestaan. Wilde Nasser immers niet de Arabische landen onder de banier
van het socialisme verenigen? Steunde het Kremlin niet al te opzichtig de Egyptische
Communistische Partij? Pas wanneer Sadat aan het bewind komt, wordt de
diplomatieke spanning reëel voelbaar. Moskou weigert niet alleen nieuwe offensieve
wapens te leveren, maar stemt op de koop toe stilzwijgend in met een Amerikaans
plan tot bevriezing van de conflictsituatie in het Nabije Oosten. Wanneer Sadat het
met deze politiek niet

1

De Memoires van Kissinger (3), in Knack, 24 maart 1982, pp. 213.
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eens is, onderbreekt de USSR de levering van grondstoffen, ook wanneer deze
bestemd zijn voor industriële complexen, destijds gebouwd met financiële steun van
dezelfde Sovjet-Unie. Moskou verbiedt zelfs de Indiase regering onderdelen van de
MIG-21 te verschepen, in New-Delhi onder Sovjet-licentie geproduceerd. Lezen we
in dit verband de commentaar in de Pravda n.a.v. de verbreking van het
vriendschapsverdrag: ‘Deze breuk houdt de weerlegging in van de principes die de
basis vormden van de strijd tegen imperialisme en kolonialisme en die gericht waren
op de realisatie van de onafhankelijkheid en sociale vooruitgang. Ze zal de situatie
in het Nabije Oosten nadelig beïnvloeden’2. Het globale karakter van deze politiek
betreft dus zowel het politieke als het economische domein. Wil Egypte
Sovjetrussische steun krijgen, dan moet het zijn economie planmatig organiseren.
Wil Egypte daarentegen meer ruimte laten aan het privé-initiatief, dan hoeft het niet
langer op Moskou te rekenen. Blijkbaar vergat Sadat ook nooit dat vooral
pro-Sovjet-politici, geleid door de toenmalige vice-president Sabri, in mei 1971 tegen
zijn bewind een staatsgreep beraamden. Ali Sabri stond, als Sovjet-ideoloog onder
het Nasserregime, zowel een omvangrijke nationalisering van de Egyptische industrie,
als een systeem van collectieve voorzieningen voor. Al kon hij de rechtstreekse
betrokkenheid van de USSR bij de staatsgreep nooit bewijzen, in zijn geschriften
schijnt Sadat ervan overtuigd te zijn3. Anderzijds pleit hij reeds zeer vroeg voor de
versteviging van de Amerikaans-Egyptische betrekkingen. Hij ziet duidelijk in dat
erfvijand Israël het zich niet veroorloven kan de steun van de VS te verliezen. Meer
nog, Tel Aviv wil juist beletten dat de Arabische landen met Washington
vriendschappelijke relaties onderhouden4. Sadat verwijt zijn voorganger dan ook,
niet de gelegenheid te baat te hebben genomen Israëls strategie te dwarsbomen.

Landbouw
Zoals uit zijn boek blijkt, gelooft Sadat maar weinig in de voordelen van een
genationaliseerde landbouwsector. Het feit dat de USSR die propageert, vormt
blijkbaar een bijkomende reden om de door Nasser ingezette landbouwhervorming
gedeeltelijk terug te schroeven: ‘Men moet de marxistische filosofie laten varen...
Vóór het collectivisme in de Sovjet-Unie

2
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Geciteerd in The Middle East, mei 1976, pp. 11-14.
Anwar El-Sadat, Op zoek naar een eigen identiteit, A.W. Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1978,
pp. 230.
Anwar El-Sadat, op. cit., p. 152.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

903
aan bod kwam, was Oekraïne een echte graanschuur... Nu alles genationaliseerd is,
moet de USSR jaarlijks miljoenen ton graan invoeren, om de bevolking te kunnen
voeden’5. Reorganisatie van de landbouw is een ingewikkelde zaak, die Sadat blijkbaar
niet zo goed begreep. Landbouwhervorming kan leiden tot een toename van het
aantal werkloze boeren; maar door de verhoging van de koopkracht op het platteland
en de wegvloeiing van kapitaal dat vroeger in de primaire sector geblokkeerd zat,
naar de industrie worden nieuwe arbeidsplaatsen geschapen. Zo'n reorganisatie laat
echter de problemen waarmee de Egyptische landbouw te kampen heeft gedeeltelijk
onopgelost. In Egypte wonen namelijk 44 miljoen mensen op ongeveer 6% van de
totale oppervlakte (één miljoen km2), en de grote steden slorpen steeds meer
vruchtbare grond op, die nu nog ongeveer 10% van het territorium uitmaakt.
Viereneenhalf miljoen plattelandsbewoners, die leven in een sector van
onderhoudseconomie, vertegenwoordigen ongeveer de helft van de actieve bevolking
en bewerken met primitieve werktuigen een oppervlakte van zes miljoen ha. Ofschoon
de landbouw 30% van het nationaal inkomen voortbrengt, krijgt de sector amper 8%
van de overheidsgelden. De regeringshulp sorteert bovendien slechts weinig effect:
de terreinversnippering, die nog eens in de hand gewerkt is door de hervorming van
1950 en door het islamitisch erfrecht, bemoeilijkt iedere vorm van mechanisering.
Dank zij de bouw van de Assouandam kunnen landerijen permanent worden bevloeid,
maar de verandering van het waterpeil van de Nijl doet de landbouwbodem nu
verzilten. De visvangst loopt terug, en het land dient een aanzienlijke hoeveelheid
kunstmest in te voeren.
Tot in 1969 brengt Egypte voldoende graan voort om zijn bevolking te voeden;
sedertdien is het in grote mate overgeschakeld op voor uitvoer bestemde groenteteelt.
Resultaat: tien jaar later moet 3/4 van het nodige graan, 40% van de nodige
voedingsmiddelen geïmporteerd worden6. Het gemiddeld inkomen van de boer
bedraagt de helft van wat een stedeling verdient; in absolute termen benadert het de
armoedegrens. De inputs waarmee de landbouwer werkt worden gesubsidieerd, maar
tegelijk koopt de overheid de voortbrengst tegen te lage prijzen op, zodat per saldo
de fellah weinig winst maakt7.

5
6
7

Anwar El-Sadat, De staatsleiders die ik ontmoette, in Gazet van Antwerpen, 2-3 januari
1982, p. 4.
The Financial Times, 6 oktober 1981.
Karima Korayem, The rural-urban income gap in Egypt and biased agricultural pricing
policy, in Social Problems, 28ste jg., nr. 4, april 1981, pp. 419-420.
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Industrialisatie
De laatste twintig jaar voert Egypte een politiek van zgn. invoersubstitutie, een optie
die voorgestaan wordt door diverse instellingen van de Verenigde Naties en ingegeven
is door een zeker exportpessimisme: men vreest voor een afnemende wereldvraag
naar ruw katoen, ten gevolge van de voortbrengst van synthetische substituten in de
industrielanden en de geringe inkomenselasticiteit van de westerse importbehoefte.
Maar alleen in welbepaalde omstandigheden kan een invoervervangend beleid een
reële kans op slagen hebben. Ten eerste moet er een ideaal evenwicht tussen vraag
en aanbod bestaan, zodat men zich de voortgebrachte produkten d.m.v. ontstane
inkomens ook effectief kan aanschaffen. Is de meerderheid van de bevolking te arm,
zoals in Egypte, dan blijft alleen de buitenlandse afzetmarkt over om die goederen
af te nemen. De tweede voorwaarde betreft de arbeidsproduktiviteit, die zich in
Egypte op gelijkwaardig niveau zou moeten situeren als in de geïndustrialiseerde
landen waaruit het land voordien goederen invoerde. Anders veroorzaakt een
invoersubstituerend beleid, bij constant gebleven lonen, kosteninflatie. Als we uitgaan
van de realistische hypothese dat buitenlandse ondernemingen, zeker in den beginne,
wantrouwig staan t.o.v. een dergelijk beleid, dan stelt zich een aantal bijkomende
problemen. Wil het Westen autochtone bedrijven kapitaalgoederen verschaffen,
zonder dat Egypte die in de nabije toekomst behoorlijk kan betalen? Vertonen lokale
grondstof-exploiterende ondernemingen leveringsbereidheid? Zullen Egyptische
bedrijven de hoge vaste kosten financieren? Het antwoord op deze vragen is negatief.
Invoersubstitutie bestendigt het patroon van ongelijke inkomensverdeling, wanneer
de door het staatsapparaat gesteunde elite nu goederen importeert die ze zich vroeger
op de binnenlandse markt placht aan te schaffen. Hoge tariefmuren beschermen
zwakke ondernemers die weigeren moderniseringsinvesteringen uit te voeren, en de
opbrengst van de douanerechten levert de overheid inkomsten op. Deze laatste
verplicht lokale bedrijven produkten af te nemen van de invoersubstituerende
industrie, die ze zich in normale omstandigheden goedkoper in het buitenland hadden
kunnen aanschaffen. De exportperspectieven van deze bedrijven krimpen hierdoor
gevoelig in. Op de koop toe biedt de Egyptische tariefstructuur een betere bescherming
aan de importvervangende nijverheid dan aan de exportgerichte, zodat het land zijn
uitvoerkansen verder reduceert8.

8

Cfr. in dit verband het onderzoek van M. Girgis, Industrialization and Trade Patterns in
Egypt, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1977, 261 pp. en Determinanten der industriellen Entwicklung
in Ägypten 1950 bis 1970, in Die Weltwirtschaft, Heft 1, 1973, pp. 113-140.
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In dezelfde richting werkt het overgewaardeerde pond en via artificieel gestimuleerde
invoer ontstaat een opwaartse druk op de importprijzen. De inflatie, thans officieel
30%, wordt nog in de hand gewerkt door het bestaan van een oorlogseconomie en
de toename van de energiekosten. Buitenlands kapitaal vloeit naar onmiddellijke
rendabiliteit opleverende sectoren (toerisme, invoer van luxegoederen en speculatieve
operaties), terwijl een nieuwe middenklasse ontstaat, die haar geld het liefst in het
buitenland belegt9. Onder Sadats bewind wordt de situatie van de Egyptische economie
steeds slechter. Eind 1981 stelt men op de betalingsbalans een deficit vast van 500
miljoen dollar, terwijl 33% van de actieve bevolking werkloos is10.

Open-deur-politiek
In zijn autobiografie toont Sadat zich een overtuigd voorstander van de vrije
markteconomie, en Nassers nationalisatiepolitiek vindt in zijn ogen geen genade:
‘particulier initiatief werd tot stilstand gebracht, waarna zich bij de mensen een
verschrikkelijke passiviteit begon te ontwikkelen, waarvan ik nog steeds de wrange
vruchten pluk, tot op de dag van vandaag’11. Vandaag levert de publieke sector nog
steeds 90% van de industriële produktie en stelt 15% van de beroepsbevolking te
werk (ongeveer evenveel mensen werken in de privé-sector). In Sadats visie moet
westerse technologie worden gecombineerd met Arabisch kapitaal en Egyptische
arbeid: daarom lanceert hij in 1974 zijn later beroemd geworden opendeur-politiek
(‘Al Infitah’). Buitenlandse investeerders genieten voortaan allerlei voordelen op het
vlak van fiscaliteit, douanewetgeving, invoerpolitiek, ondernemings- en arbeidsrecht.
Vrijzones worden gecreëerd en de voorkeur gaat uit naar exportstimulerende of
invoersubstituerende projecten, hetzij technologie-intensief, hetzij gericht op het
toerisme. Behalve in het geval van banken, constructieondernemingen en technische
consultatiebureaus wordt een lokaal participatieaandeel vereist en moet een minimum
aantal Egyptenaren worden tewerkgesteld12. Vanzelfsprekend denkt

9
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Cfr. in dit verband het artikel van Mohamed Heikal, Egyptian foreign policy, in Foreign
Affairs, juli 1978, pp. 714-727.
Robert Knight, Winds of change start to blow in Egypt, in U.S. News and World Report, 7
december 1981, p. 28.
Anwar El-Sadat, op. cit., p. 218.
La reconstruction de l'économie égyptienne, in Eurafrica, oktober 1975, pp. 13-15.
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men hierbij vooral aan bedrijven die samenwerken met de Egyptische privé-sector.
Egyptenaren die deviezen bezitten, mogen voortaan vrij consumptiegoederen invoeren,
terwijl de buitenlandse handel niet langer behoort tot het exclusieve terrein van de
publieke sector. Ondernemers mogen echter niet voor een hoger bedrag aan deviezen
exporteren dan hun oorspronkelijke inbreng van kapitaal toelaat.
Aanvankelijk reageert een aantal buitenlandse investeerders positief op de
Egyptische voorstellen, nadien eerder terughoudend (Wilkinson Match, Fiat, Union
Carbide), en volgens The Financial Times (6.10.1981) bedroegen eind 1979 de totale
Amerikaanse investeringen in Egypte slechts 16 miljoen dollar. Teneinde de relatieve
mislukking van de ‘Infitah’ te begrijpen, onderzoek ik in wat volgt, allereerst de
positieve en negatieve factoren die buitenlandse producenten ertoe kunnen brengen
al dan niet in Egypte te investeren.

Egypte als ‘investeringspool’
Buitenlandse investeerders kunnen vanuit hun Egyptische vestiging de markten van
de Perzische Golfstaten bevoorraden; dat zijn landen met een koopkrachtige vraag,
maar al bij al zijn ze beperkt in omvang. Er zijn verder soepele verbindingswegen
met de Middellandse Zee, zodat op transportkosten kan worden bespaard. De
Egyptische infrastructuur zelf is echter rampzalig te noemen, al wordt nu een aantal
verbeteringen aangekondigd (bouw van een ondergrondse in Kaïro, verhoging van
de doeltreffendheid van het telefoon- en telexverkeer, aanleg van twee nieuwe havens).
Buiten ruwe aardolie bevat de Egyptische bodem slechts relatief weinig grondstoffen.
De Bahariamijnen brengen ijzererts voort, waarmee het staalcomplex van Helwan
wordt bevoorraad; in beperkte hoeveelheid zijn magnesium en fosfaat aanwezig.
Al zijn de lonen voor ongeschoolde arbeid relatief laag, toch gingen Egyptische
ondernemers over tot de vervanging van arbeid door machines, zodat de
produktieprocessen meer kapitaal gingen opslorpen13. De totale door het bedrijf te
dragen arbeidskosten zijn nl. aanzienlijk en omvatten naast de minimumlonen ook
bedragen voor opleiding, verplaatsing en sociale zekerheid (vooral pensioenen).
Sedert 1952 bezit Egyptes binnenlands beleid inderdaad een belangrijke sociale
dimensie: als een van de weinige
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landen in de Derde Wereld heeft het een goed uitgebouwd systeem van sociale
zekerheid, progressieve inkomstenbelastingen en prijsstabilisatie van goederen en
diensten. Zijn inkomensverdeling is gelijker dan die van vele andere staten, ofschoon
de alfabetiseringsgraad slechts 26% bedraagt en tijdens het Sadatbewind de kloof
tussen rijk en arm weer toenam14. Met diezelfde sociale bekommernis voor ogen
verbindt de Egyptische overheid zich ertoe alle afgestudeerden van het hoger
onderwijs - jaarlijks 50.000 - een arbeidsplaats te bezorgen, als zij die niet elders
kunnen bemachtigen. Tewerkstelling dus als middel om sociale onrust gebeurlijk te
bekampen. Momenteel werkt 50% van de actieve bevolking in de publieke sector
(industrie én overheidsdienst) en, volgens gegevens van het ministerie van
tewerkstelling, verrichten slechts twee op drie bedienden nuttig werk15. Zo biedt de
Egyptische regering ook subsidies aan producenten van basisgoederen. Een maatregel
die zijn sociaal objectief niet steeds waar maakt, omdat corrupte tussenpersonen in
grote hoeveelheid gesubsidieerde goederen aankopen om die dan voor hogere prijzen
van de hand te doen; of omdat een groot deel van de overheidsgelden in handen komt
van welgestelden en buitenlanders. Al slorpen deze subsidies ongeveer een vierde
van het nationaal inkomen op en pleiten internationale organisaties reeds lang voor
hun afschaffing, na de onlusten van januari 1977 (waarbij 80 doden vielen), zal geen
enkele Egyptische regering het nog durven overwegen het systeem te hervormen.
Een alternatief plan tot invoering van een rantsoeneringskaart verdween weer even
snel in de ministeriële lade als het ontworpen werd.
De publieke sector van de Egyptische industrie blijft nog relatief arbeidsintensief
en er bestaat een grote graad van verbondenheid tussen diverse bedrijfstakken van
deze sector. Egypte voert vooral kapitaalintensieve produkten in; met het oog op de
overvloed aan arbeid en het tekort aan financiële middelen is dit beleid verantwoord
te noemen. De buitenlandse handel kost Kaïro echter veel deviezen, omdat vooral
wordt geïmporteerd uit landen met een vrije markteconomie, terwijl de uitvoer naar
staten met een centraal geleide economie op compensatiebasis berust. In het voorbije
decennium belemmerden de industriestaten ook steeds meer de invoer van zgn.
gevoelige produkten (katoen), zodat het Egyptische aandeel in de totale wereldexport
continu afnam. Bovendien bezit Egypte onvoldoende
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uitvoercapaciteit om tegelijk de import van voedingswaren en uitrustingsgoederen
te bekostigen, en daarbij dan nog een deel van zijn omvangrijke buitenlandse schuld
(nu 20 miljard dollar) af te betalen. Deze laatste groeit voortdurend aan, aangezien
ieder jaar de binnenlandse bestedingen de waarde van het nationaal inkomen met
een toenemend bedrag overtreffen. In 1979 kreeg het land leningen ten belope van
2,5 miljard dollar, waarvan één miljard van de VS, 600 miljoen van EEG-lidstaten,
300 miljoen van internationale organisaties, en 750 miljoen van de Arabische wereld16.
Bijkomende deviezen worden geleverd door het toerisme en de uitvoer van ruwe
aardolie, de transfers van gastarbeiders, alsook de vrachtopbrengsten van de
scheepvaart op het Suezkanaal. Wat de eerste bron betreft: in 1981 waren er twee
miljoen toeristen, maar een steeds kleiner wordend gedeelte van die inkomsten komt
aan de overheid toe, aangezien financiële en horeca-instellingen hun deviezen buiten
de officiële markt om mogen wisselen. De toeristische industrie importeert trouwens
zelf een groot aantal produkten, zodat deviezen ook weer even snel het land verlaten.
In 1980 werkten naar schatting evenveel Egyptenaren in de rest van de Arabische
wereld als het aantal toeristen dat hun land bezocht. Deze Arabische staten bereiken
echter stilaan een nieuw stadium in hun industrieel ontwikkelingsproces; zij zullen
allicht overgaan tot rationalisering en mechanisering van de produktie, zodat
(misschien) een aantal gastarbeiders overbodig wordt. Een deel van deze buitenlandse
werknemers laat in toenemende mate zijn familie overkomen; ook langs die zijde
kunnen deviezentransfers dus inkrimpen. Wat tenslotte de aardolie betreft, volgens
schattingen zouden de belangrijkste bronnen in het jaar 1990 totaal uitgeput zijn, al
exploreert men momenteel wel nieuwe velden in de Rode Zee. In totaalperspectief
beschouwd, vertoont de Egyptische economie alleszins het beeld van een toenemende
buitenlandse afhankelijkheid.

Overbevolking
Egyptes meest prangende vraagstuk is dat van zijn overbevolking. Ieder jaar wordt
er één miljoen kleine Egyptenaren geboren; zelfs met slechts twee kinderen per gezin
zou de totale bevolking nog tot zeventig miljoen toenemen in het jaar 200017. Ofschoon
de officiële minimumleeftijd 16 is,
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huwen op het platteland jongeren van nauwelijks 13. Pas na de geboorte van zeven
kinderen gaan voor de Egyptische fellah economische motieven doorwegen in de
gewenste gezinsgrootte. Als gevolg hiervan volstaat de beschikbare oppervlakte niet
langer om de bevolkingsaangroei op te vangen - in Kaïro leven 142.000 mensen per
km2 - terwijl de landrenten astronomische hoogten bereiken. Een project voor
gezinsplanning, gespreid over tien jaar, mislukte, zodat de overheid thans toegeeft
dat alleen emigratie het overbevolkingsprobleem kan oplossen. Egypte lijkt zich dus
te bevinden in een duivelse economische kringloop: de bevolkingsexplosie leidt tot
inflatie en werkloosheid, veroorzaakt tevens een noodzakelijke verhoging van de
invoer, die de overheid gedeeltelijk moet subsidiëren. Haar begrotingstekort neemt
hierdoor toe; waardevolle deviezen én dito arbeidskrachten verlaten het land. Het
binnenlandse aanbod volstaat dan niet meer om de toegenomen vraag te voldoen en
de cyclus kan herbeginnen.

Democratie?
Een economisch liberaler systeem veronderstelt een zekere politieke vrijheid. Daarom
probeerde Sadat van 1977 af een democratisch experiment door te voeren: binnen
de Arabisch Socialistische Unie mochten drie politieke fracties worden opgericht,
die op binnenlands vlak van mening mochten verschillen met de regeringspolitiek,
maar inzake buitenlands- en defensiebeleid identieke opvattingen dienen te huldigen.
In 1981 bezet Sadats Nationaal Democratische Partij in de Volksvergadering 350
van de 392 zetels. Links van het centrum staat de Socialistische Partij (30 zetels),
die opkomt voor meer verstaatsing van het economisch leven en zich bovendien
zowel tegen de open-deurpolitiek als tegen de normalisering van de betrekkingen
met Israël kant. Rechts van het centrum bevindt zich de Liberale Partij (2 zetels), die
op economisch vlak het vrij initiatief verder wenst aan te moedigen. Verboden blijft
de Communistische Partij, alsook religieuze groeperingen die de organisatie van de
samenleving op islamitische basis bepleiten. De eigenlijke macht wordt uitgeoefend
door Sadats regering, die niet langer bestaat uit legerofficieren, maar uit
middenstanders en industriëlen; zij houdt de voornaamste media in handen en beheert
de kanalen waarlangs staatsgeld wordt verstrekt. Met de partijvorming wenst de
president vanzelfsprekend de politieke steun af te kopen van bepaalde groepen binnen
de Egyptische bourgeoisie, terwijl de jaarlijkse referenda moeten bevestigen dat ‘het
volk’ zijn beleid goedkeurt. Ook op privaatrechtelijk vlak streeft Sadat naar meer
tolerantie in de
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samenleving. Hij gaat er prat op dat onder zijn bewind niemand meer willekeurig
kan worden gearresteerd: ‘een maatschappij die de waardigheid van een persoon
aantast mag niet langer bestaan’18. Pas een maand voor zijn dood (september 1981)
pakt de staatsveiligheidsdienst meer dan 1.500 opposanten van het regime op, terwijl
een aantal kranten verschijningsverbod krijgt. Dat de president niettemin de reële
aanhang van de oppositie onderschatte, blijkt uit zijn laatste interview: ‘Zo erg was
het nog niet. Noch de stabiliteit van de staat, noch het regime was op enigerlei wijze
bedreigd. Nooit of nooit’19. Blijkbaar vergat hij dat niet later dan november 1978 de
voltallige Volksvergadering zich zeer kritisch had uitgelaten over zijn buitenlands
beleid. ‘Egyptenaren zijn geen Arabieren, doch zij kunnen niet voorbijgaan aan de
Arabische component in hun cultuur’20.

Vrede met Israël
In een land dat voortdurend in allerlei militaire confrontaties gewikkeld is, wensen
buitenlandse investeerders hun kapitaal niet te beleggen. Opdat de open-deur-politiek
zou slagen, ziet Egypte zich dus genoodzaakt een bilateraal vredesverdrag met Israël
te ondertekenen. Sadats vredesbeleid staat m.a.w. helemaal niet los van zijn
economische politiek, zoals sommige van zijn interne tegenstanders blijven beweren
(zo o.m. M. Heikal in een interview in Knack van 31.3.1982). Dat Sadat echter met
zijn ‘Infitah’-beleid zowel als met zijn toenaderingspolitiek tot Tel Aviv de religieuze
leiding voor het hoofd stoot, is duidelijk. In de traditioneel-islamitische gemeenschap
behoort nl. alle eigendom toe aan de Allerhoogste, en omdat het economisch leven
dient te worden georganiseerd in functie van nietwereldlijke belangen, mag men b.v.
op schulden geen interest heffen. En al voorziet de Koran niet de instelling van een
bepaald sociaal-politiek regime, toch moeten alle moslims leven volgens de principes
van de Sha'aria. In zo'n samenleving worden joden en christenen hoogstens geduld,
niet aanvaard. Wel poogt Sadat in 1980 de wetgeving een islamitische basis te
verschaffen (m.b.t. adoptie- en erfenisrecht), maar dit beperkt initiatief weegt
uiteindelijk niet op tegen de verwestersing van de
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Egyptische samenleving onder zijn bewind, in de hand gewerkt door de
politiek-economische liberalisering en door de aanwezigheid van buitenlanders,
alsook van een zich snel verrijkende ‘lompenbourgeoisie’ die het westers
cultuurpatroon imiteert. Sadats verzoenende houding t.o.v. de Kopten én t.o.v. de
zionistische staat werd hem door deze extremistische moslimbroederschappen verder
zeer kwalijk genomen.

Besluit
In mei 1978 formuleerde president Sadat als drie essentiële taken voor zijn regering:
de bevordering van een gezonde democratische ontwikkeling, de hervorming van de
Egyptische economie, en de realisatie van een rechtvaardige vrede in het Nabije
Oosten21. Van deze doelstellingen werd weinig concreets verwezenlijkt. Terwijl hij
er voordien in slaagde rivaliserende fracties tegen elkaar uit te spelen, bouwde Sadat
in de twee laatste jaren van zijn bewind een brug tussen de progressief-Nassergezinde
oppositie, de islamitische tegenkrachten en de radicale officieren binnen het leger,
die samen een breed Nationaal Front stichtten, dat zich zowel tegen zijn economisch,
als tegen zijn buitenlands beleid verzette. Al sorteerde de open-deur-politiek weinig
rechtstreeks effect, heel wat Egyptische ondernemers voelden zich bedreigd: niet
bestand tegen buitenlandse concurrentie, kwamen hun bedrijven in gevaar. Aangezien
de ingevoerde westerse goederen niet beantwoordden aan de reële behoeften van de
meerderheid van de Egyptenaren, leidde deze ongelijke handel tenslotte ook tot
verbittering onder het volk. Wie de jongste jaren het land bezocht, zal het met mij
eens zijn dat het gros van de Egyptische bevolking duidelijk niet overdadig genoot
van Sadats moderniseringspolitiek en daarom, met recht, meermalen collectief zijn
ontevredenheid uitte. Het lijkt er al bij al sterk op, dat zowel Nasser als Sadat
(overigens ook andere Arabische leiders) slechts politiek konden overleven dank zij
het conflict met Israël. Pas na maart 1979 wordt de Egyptische bevolking zich nl.
intenser bewust van de ongunstige economische situatie. Bovendien, het vredesverdrag
wierp blijkbaar niet de verwachte economische vruchten af. Een dergelijke
verwachting onder het volk te hebben gewekt, is Sadats misschien meest fatale
misrekening geweest. Temeer daar in de voorgaande jaren het telkens zo werd
voorgesteld alsof het heil voor Egypte alleen bestond in de creatie van een solidair
Arabisch front. Dat hun land sedert juni 1967 ongeveer 40 miljard dollar verloor,
waarvan slechts ongeveer 1/10 door de Arabische staten werd vergoed, kregen de
Egyptenaren wijselijk niet te horen.
President Sadat was tegelijkertijd de man van het verleden en van de toe-
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komst. Van de toekomst, omdat hij als allereerste de strakke Arabische denkschema's
doorbrak en opkwam voor het vreedzaam naast elkaar leven van de volkeren in het
Nabije Oosten. Van het verleden, omdat hij uitging van al te idealistische en naïeve
denkbeelden, die hem deden besluiten dat iedere derde partij automatisch de
Egyptische belangen behartigde. Nu ziet de realiteit van de internationale betrekkingen
er toch wel anders uit. Buitenlandse investeerders b.v. denken alleen aan persoonlijke
verrijking en negeren elk ontwikkelingsland dat hùn voorwaarden niet wenst te
aanvaarden. De Arabische boycot, in maart 1979, maakte dat westerse ondernemers
en financiële instellingen nog wantrouwiger gingen staan tegenover Sadats
open-deur-politiek. Toen Saoedi-Arabië zich uit de ‘Arabische Industriële Organisatie’
terugtrok, verloren meteen ook alle westerse bedrijven hun belangstelling voor de
Egyptische defensieïndustrie. Men stelde zelfs vast dat Egyptische banken gemiddeld
30 tot 50% van hun fondsen gewoon naar de hoofdzetel transfereerden... Eenzelfde
egocentrisch-cynische visie kenmerkt het buitenlands beleid van staten. Zo was Israël
nooit bereid het Palestijnse volk het recht op zelfbeschikking te verschaffen; wel
offerde het de Sinaïwoestijn op, teneinde op deze manier de andere bezette gebieden
definitief te kunnen annexeren. De VS van hun kant beschouwen het Nabije Oosten
als inzet van een mogelijke confrontatie tussen de supermachten, en houden het
derhalve niet voor wenselijk hun belangrijkste bondgenoot ernstig de diplomatieke
les te spellen. Omdat dus noch Israël, noch de VS een teken van goede wil leverden,
dat de Arabische wereld en de gewone Egyptenaar ervan had kunnen overtuigen dat
Sadat ook de Palestijnse zaak verdedigde, kreeg hij helemaal alleen de wrok van de
Arabische landen én het misnoegen van zijn eigen onderdanen te trotseren. Om een
laatste keer uit zijn autobiografie te citeren: ‘Elke stap die ik heb ondernomen in al
die jaren was ten bate van Egypte en was gericht op het dienen van de zaak van recht,
vrijheid en vrede. Dit is het beeld dat ik sinds mijn jeugd van mijzelf heb gehad. Nu
dit tafereel van mijn leven aan mijn ogen voorbijtrekt, vraag ik mij af: kan ik inderdaad
beweren dat dit beeld, dat feitelijk dat van Egypte is, ook werkelijk zo is geweest?’22.
Aan het begin van de 16e eeuw schreef Machiavelli dat diegene die macht uitoefent,
voor twee dingen bang moet zijn: voor binnenlands gevaar van
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de kant van zijn onderdanen, en voor buitenlands gevaar, van de kant van vreemde
mogendheden. Waar hij zich tegen dit laatste kan verdedigen met een goed leger en
goede bondgenoten, moet hij er tegelijkertijd voor waken dat zijn onderdanen zelf
niet in het geheim tegen hem samenzweren. ‘Hiertegen wapent hij zich voldoende
door te vermijden dat hij gehaat of veracht wordt en door te zorgen dat het volk steeds
tevreden over hem blijft’23. Omdat het Westen president Sadat onvoldoende steunde
bij zijn aanpak van de gigantische economische vraagstukken waarvoor Egypte zich
geplaatst zag, is de coalitie tussen buitenlandse en binnenlandse oppositie hem fataal
geworden.

23

N. Machiavelli, De heerser, Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1981, p. 140.
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Godsdienstbeleid in China
Nicolas Standaert
Samen met de toenemende liberalisering in de Volksrepubliek China, staat ook
haar beleid ten aanzien van de religies in de belangstelling. Het is essentieel
hierbij het Chinese standpunt te leren kennen. We willen hier nagaan welk
beleid de Chinese autoriteiten willen voeren, en welke daarbij hun motieven
zijn. Op de concrete realisatie ervan gaan we niet in. De informatie hierover is
te schaars en te onoverzichtelijk om er een nauwkeurig beeld van te krijgen.

Religie en feodaal bijgeloof
Vooraf is het van belang te weten wat men in China onder ‘religie’ (zongjiao) verstaat.
Het officiële Volksdagblad (15.3.79) gaf er een korte omschrijving van: ‘Elk geloof
in bovennatuurlijke mysterieuze krachten kan men bijgeloof noemen. Religie is
bijgeloof, maar niet elk bijgeloof is religie. Zo zijn de verschillende “feodale
bijgeloven” geen religie. ...Bij het uitvoeren van de politiek van vrijheid van religieus
geloof, moeten we onderscheid maken tussen religie en feodaal bijgeloof. Religie is
hoofdzakelijk het Christendom, de Islam, het Boeddhisme en andere wereldreligies.
Ze hebben geschriften, een doctrine, religieuze rituelen, organisaties, enz. Deze
religies hebben een lange geschiedenis. ... Feodaal bijgeloof slaat op heksen en
tovenaars, mirakuleus water en mirakuleuze medicijnen, waarzeggerij, bidden om
regen en het afwenden van rampen en andere dergelijke activiteiten’.
Het onderscheid is vrij duidelijk. Toch gaan we er nog wat nader op in aan de hand
van een artikel van Ya Hanzhang in het dagblad Guangming ribao (29.4.81). Ya
Hanzhang verzet zich tegen de mensen die beweren dat feodaal bijgeloof en religie
hetzelfde zijn en elk bijgeloof religie is. Deze mensen kijken naar het
gemeenschappelijke karakter van beide en niet naar de fundamentele verschillen.
Daarom is hun inzicht fout. Het meest fundamentele verschil tussen religie en feodaal
bijgeloof is, dat religie een wereldbeeld is, terwijl feodaal bijgeloof voor sommige
mensen een methode is om op bedrieglijke wijze geld te verdienen. Religie is een
wereldbeeld
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omdat ze een eigen volledige visie heeft over het ontstaan van de wereld en van de
mensheid. Als mensen naar geluk streven, dan is dat slechts mogelijk door in God
te geloven, en hun woorden en daden strikt te richten naar religieuze dogma's en
bepalingen, om in een volgend leven het eeuwig geluk te verkrijgen. Dit wereldbeeld
is volgens Ya Hanzhang fout, maar vrome gelovigen beschouwen het als juist. Feodaal
bijgeloof spreekt ook over het geloof in geesten en goden, maar alleen om de mensen
erin te doen geloven en ze zo geld en bezittingen af te troggelen. Het feodaal bijgeloof
is geen wereldbeeld. Het is even onverenigbaar met het socialistisch systeem als
water en vuur en daarom verwerpelijk.
Zowel het Volksdagblad als Ya Hanzhang maken dus een duidelijk onderscheid
tussen religie en feodaal bijgeloof. Belangrijker echter dan de specifieke inhoud van
het onderscheid, is het feit dàt men een onderscheid maakt en er een verschillend
beleid mee verbindt. Ten aanzien van de religies voert men namelijk een politiek
van vrijheid van religieus geloof. Hierover zullen we het hoofdzakelijk hebben. Het
feodale bijgeloof is daarentegen verboden; men probeert het uit te roeien, o.m. door
onderwijs en hervormingen.
Vooral belangrijk in het artikel van Ya Hanzhang is zijn kritiek op de mensen die
beweren dat feodaal bijgeloof en religie hetzelfde zijn. Dit gaat terug op een discussie
die op de vooravond van de Culturele Revolutie (1963-1965) gevoerd werd en waarbij
hij persoonlijk betrokken was. Twee groepen stonden tegenover elkaar, die twistten
over de orthodoxe marxistische interpretatie van religie: aan de ene kant Ya Hanzhang
en tegenover hem Liu Junwang en You Xiang. Liu Junwang en You Xiang wilden
geen onderscheid maken tussen religie en bijgeloof, met als direct gevolg dat ook
de religie actief moest worden bestreden. Ya Hanzhang stond een meer gematigde
koers voor en een verschillend beleid. De discussie werd beslecht in het voordeel
van Liu Junwang en You Xiang en hun politiek werd tijdens de Culturele Revolutie
ook effectief uitgevoerd. Met het artikel in het Volksdagblad in 1979 keerde het
officiële beleid terug naar de visie van Ya Hanzhang, die ook zelf weer in de
beleidsvorming actief werd. Het onderscheid tussen religie en bijgeloof wordt echter
ook nog om een andere reden beklemtoond: Sommige kaders menen namelijk de
vrijheid van religieus geloof ook op het feodaal bijgeloof te mogen toepassen, en dat
is geenszins de bedoeling.

De grondwet en haar interpretatie
De vrijheid van religie staat ook in de grondwet geschreven. Artikel 46 van
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de grondwet, goedgekeurd in 1978, bepaalt: ‘De burgers hebben de vrijheid om in
een religie te geloven, en de vrijheid om niet in een religie te geloven en het atheïsme
te propageren’. Zowel binnen als buiten China riep dit artikel vele vragen op. Mag
men alleen geloven of ook praktizeren? Mag men van geloof veranderen? Mag men
ook het theïsme propageren? De officiële interpretatie werd gegeven in een artikel
in het Volksdagblad (17.10.79), ondertekend door Guo Ju:
‘De juiste opvatting over het artikel 46 van de grondwet is de volgende:
voor de staat is geloof of ongeloof een persoonlijke zaak van het individu;
elke burger heeft de vrijheid en het recht om in een (bepaalde) religie te
geloven of niet te geloven. Men zal niet omwille van zijn geloof op politiek
gebied gediscrimineerd worden. Alle religies zijn gelijk, en men zal geen
religie toelaten die een dominerende positie inneemt’.
‘Er zijn ook mensen die menen dat het toelaten van het geloven in een
religie betekent dat men de mensen enkel toelaat in gedachten te geloven,
en dat het niet nodig is, of dat men niet toelaat dat er een of andere
expressie is. Ook deze opvatting is fout. Aangezien men de mensen toelaat
om in een religie te geloven, moet men natuurlijk bepaalde religieuze
activiteiten toestaan (zoals het reciteren van gebeden, het houden van
religieuze diensten, het vieren van religieuze feestdagen, enz.), evenals
het bestaan van religieuze systemen en organisaties. Zolang deze
activiteiten de produktie en de sociale orde niet schaden, dient men ze toe
te laten’. ...
‘Artikel 46 van de grondwet bepaalt verder dat de burgers “de vrijheid
hebben om atheïsme te propageren”. Dit betekent niet dat het verboden is
om theïsme te propageren. Mao Zedong zei: “Binnen het volk is divergentie
van publieke opinie toegelaten, namelijk de vrijheid van kritiek, de vrijheid
om alle verschillende visies te verspreiden, en de vrijheid om theïsme en
atheïsme (d.i. materialisme) te propageren”. Daarom moet men toelaten
dat religieuze gezagdragers in tempels, kerken en andere plaatsen van
religieuze activiteiten, religieuze doctrines propageren. Het propageren
van atheïsme mag echter niet geschieden in tempels, kerken of andere
plaatsen waar religieuze ceremonies gehouden worden. Verder mag men
geen ruwe of eenvoudige manier gebruiken, noch de mensen dwingen het
te aanvaarden. ... De burgers genieten van de vrijheid om in een religie te
geloven, maar moeten terzelfder tijd bewust de centrale en verenigde
leiding van de regering van het volk ondersteunen, evenals de
onafhankelijkheid en eenheid van het vaderland, de politiek en de decreten
die de wil van het gehele volk uitdrukken, en de normale arbeids-,
produktie-, en sociale orde. Elke actie die onder het mom van religieus
bijgeloof de stabiliteit en eenheid ondermijnt of de vier moderniseringen
(industrie, landbouw, leger, wetenschap en technologie) ondermijnt, is
fout en kan niet toegestaan worden’.
Dit artikel is om verschillende redenen interessant. Het geeft een vrij duidelijk
antwoord op de verschillende vragen die over het grondwetsartikel gesteld werden
en is in wezen vrij ‘liberaal’. In de eerste plaats bepaalt het
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de houding van de staat ten opzichte van de verschillende religies: een gelijke
behandeling. Verder wordt expliciet gezegd dat het niet alleen om ‘geloof’ gaat, maar
dat ook een zekere expressie ervan toegestaan wordt. De vrijheid houdt ook een
aantal ‘restricties’ in: ze mag de sociale orde en de produktie niet hinderen. Tenslotte
wordt ook het propageren van het theïsme toegestaan, zij het in een wel omschreven
gebied.
Wel kan men zich afvragen of dit alles de uniforme visie van de partij en de
regering weerspiegelt. Het lijkt ons daarom interessant deze tekst te vergelijken met
de visie van Lei Zhenchang, de auteur van een uitgebreid artikel, Onderzoek van
wereldreligies (aug. 1979), en een kort artikel in het officiële tijdschrift Rode Vlag
(1 maart 1981). In geen van beide artikelen wordt de praktische expressie van het
geloof expliciet vermeld en men krijgt de indruk dat de auteur daar ook niet bijzonder
veel voor voelt. Ook hij laat de steeds terugkerende onduidelijkheid over de term
‘religieus geloof’ bestaan. Slaat dit op het (individuele) wereldbeeld of ook op een
gemeenschappelijke geloofsbeleving? In zijn langere artikel benadert Lei Zhenchang
het onderwerp vanuit een duidelijk atheïstische hoek. Guo Ju schreef: ‘Bij het bekend
maken van het artikel 46 van de grondwet spraken sommige mensen slechts over de
vrijheid om niet in een religie te geloven, en ze spraken niet of durfden niet spreken
over de vrijheid om in een religie te geloven; welnu deze houding is duidelijk
onvolledig’. In bijna dezelfde woorden schrijft Lei Zhenchang daarentegen: ‘Er zijn
sommige figuren uit de religieuze wereld die het steeds maar alleen over “vrijheid
om in een religie te geloven” hebben, en niet vermelden dat de burger “de vrijheid
heeft om niet in een religie te geloven en het atheïsme te propageren”; dat is fout’.
Vervolgens beklemtoont hij dat op sommige plaatsen in China, vooral waar veel
gelovigen wonen, mensen hun religie hebben verzaakt, vervolgd of onderdrukt
worden; ook deze mensen moet men het recht op atheïsme verlenen. Ook hij antwoordt
bevestigend op de vraag of men het theïsme mag propageren en haalt hiervoor
hetzelfde citaat van Mao Zedong aan als Guo Ju. De reden waarom men dat dan niet
in de grondwet geschreven heeft, is te zoeken in het feit ‘dat er in de wereld en in
China reeds een paar duizend jaar vrijheid is om theïsme te propageren, terwijl er in
heel wat plaatsen ter wereld nog geen vrijheid is om het atheïsme te propageren en
deze vrijheid in China nog maar dertig jaar bestaat. In verschillende streken van
China, waar de religieuze macht redelijk groot is, bestaat die vrijheid nog steeds niet.
Onze staat wordt geleid door het Marxisme-Leninisme en het Denken van Mao
Zedong en bepleit het atheïsme. Nu de vrijheid om het atheïsme te propageren nog
niet lang bestaat (...), was het absoluut noodzakelijk dat de staat het
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atheïsme grondwettelijk een grote steun gaf; dat kan hem dan ook niet verweten
worden’. De verspreiding van het theïsme worden bijgevolg restricties opgelegd:
niet binnen de partij noch in de scholen, het nieuws, de radio, en publikaties die het
‘front van de propaganda van het atheïsme vormen’.
Belangrijker dan de eigenlijke inhoud van de verschillen tussen beide auteurs,
Guo Ju en Lei Zhenchang, is ook hier weer het feit dàt er een verschil bestaat. In
tegenstelling tot wat men zou verwachten is er geen volledig sluitende visie over de
interpretatie van het bewuste grondwetsartikel.

Motieven
‘Sommige mensen zeggen: Wij zijn een socialistisch land, geleid door het Marxisme,
Leninisme en het Denken van Mao Zedong, de Communistische Partij pleit voor het
atheïsme, waarom voeren we dan een politiek van vrijheid van religieus geloof?’ Zo
begint het zojuist geciteerde artikel van Lei Zhenchang in de Rode Vlag. Er zijn
zeven redenen waarom men dit beleid voert, al dan niet expliciet uitgelegd. We zullen
ze hier eerst omschrijven, daarna analyseren1.
1. Het objectieve feit van de historische evolutie. Het gaat hier om de
historisch-materialistische interpretatie van religie. De redenering is als volgt:
religie is een produkt van de geschiedenis, en heeft objectieve wetten van
ontstaan, ontwikkeling en verdwijnen. Religie is niet meer dan een produkt van
onderdrukking door de natuur en door de maatschappij. Zolang de mensen de
onderdrukking door de natuur en de maatschappelijke krachten niet kunnen
weerstaan en die niet kunnen overwinnen, zolang deze belangrijke oorzaak van
het ontstaan en bestaan van religie voort blijft duren, kan de religie niet
verdwijnen. Natuurlijk zal de religie niet eeuwig blijven bestaan. Als het
uitbuitings-systeem verworpen zal zijn, zal door de ontwikkeling van de
produktie, de bloei van wetenschap en technologie, de verbetering van het
materiële en culturele leven en de verhoging van het ideologisch bewustzijn en
de cognitieve bekwaamheid van de massa's, de invloed van de religie
verminderen en uiteindelijk verdwijnen. Dat zal echter een lange historische
periode vergen. Als er religie bestaat, zijn er mensen die erin

1

Dezelfde motieven treft men ook aan in: Volksdagblad 1.5.79, 3.7.79, 15.9.79, 14.2.80,
9.4.80, 14.6.80; Rode Vlag 1/1980; Minzu tuanjie 12/80.
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geloven, dat is een objectief feit. Op dit ogenblik is er nog een groot aantal
mensen dat in religie gelooft. Dit objectief feit moet gerespecteerd worden, en
het beleid moet uitgaan van deze realiteit.
2. Religieus geloof is een ideologisch probleem, en een ideologisch probleem kan
niet door dwang of door administratieve maatregelen opgelost worden. Mao
Zedong schreef in zijn Over de correcte behandeling van de contradicties binnen
het volk2: ‘We kunnen religie niet afschaffen door administratieve bevelen, we
kunnen de mensen niet dwingen om niet te geloven. We kunnen de mensen niet
dwingen om het idealisme op te geven, noch dwingen om in het Marxisme te
geloven. De enige manier om de problemen binnen het volk op te lossen is de
democratische methode, de methode van discussie, van kritiek, overtuiging en
onderwijs, en niet de methode van dwang of repressie’. Het gevaar is namelijk
dat onderdukking een averechts effect zou hebben: ‘In China en in het buitenland
waren er vele mensen die om verschillende redenen ervoor pleitten om met
strenge maatregelen de religie te bannen; deze methode kan op korte termijn
de religie onderdrukken, maar zal uiteindelijk het religieuze fanatisme
aanwakkeren en de ontwikkeling van religie bevorderen. Met het gevolg dat
het anders afloopt dan men wilde’.
3. De leer van de contradicties. Een groot aantal gelovigen komt uit de arbeidende
massa's. Dit levert een contradictie op. In feite maakt men inzake religie,
helemaal in de lijn van de contradictieleer van Mao Zedong, een onderscheid
tussen twee verschillende contradicties, die elk haar specifieke oplossing moet
krijgen:
1) Een antagonistische contradictie tussen de vijand en het volk: dit
slaat op ‘het imperialisme en de reactionaire klassen die de religie
gebruikt hebben voor activiteiten die gericht waren tegen het
communisme, tegen het volk en tegen de revolutie’. Deze
contradictie moet met ‘dictatoriale methoden’ uitgeschakeld,
‘resoluut neergeslagen’ worden.
2) Een niet-antagonistische contradictie binnen het volk, waarvoor
men een zogenaamde zachte methode van vereniging en kritiek
gebruikt. Hierin zijn nog twee soorten te onderscheiden: de
contradictie op grond van religieus geloof tussen de religieuze
massa's en de andere arbeidende massa's; de contradictie tussen de
patriottistische figuren uit de religieuze wereld enerzijds, en de
arbeidersklasse evenals het andere arbeidende volk met inbegrip
van de religieuze massa's anderzijds.

2

27 febr. 1957, in Selected Works of Mao Zedong, Vol. 5, pp. 384-421.
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De vrijheid van religie kan helpen om de verschillen en contradicties
tussen de volkmassa's op religieus gebied correct te behandelen.
4. Het Verenigd Front. Het Verenigd Front gaat uit van de gedachte van Lenin,
dat men zich met niet-gelijkgezinden mag verenigen om een gemeenschappelijke
vijand te bekampen. Het was een methode die in het ‘stadium van de
democratische revolutie’ (1919-1949) gebruikt werd om zich te verzetten tegen
het imperialisme en het feodalisme; en het is een methode die gebruikt wordt
in de periode van de socialistische revolutie en socialistische opbouw (vanaf
1949) om patriot te zijn, de wet te gehoorzamen en onder leiding van de partij
de socialistische weg te bewandelen. Essentieel is echter dat dit Verenigd Front
alleen op politiek gebied geldt, en niet op het gebied van het wereldbeeld: daar
blijft de strijd3. Volgens Mao dient men onderscheid te maken tussen twee
soorten allianties: ‘De ene is de alliantie tussen de arbeidersklasse en
boerenklasse, de andere is de alliantie tussen de arbeidersklasse en de
kapitalisten, universiteitsprofessoren, hoog-technisch personeel,
Guomindang-generaals die aan onze zijde zijn komen staan, religieuze leiders,
democratische partijen en de democraten zonder partij-binding. Beide zijn
noodzakelijk en dienen voortgezet te worden’. In het Verenigd Front met de
gelovigen valt de vereniging met de religieuze arbeidende massa's onder de
eerste soort, de vereniging met de patriottistische figuren uit de religieuze wereld
onder de tweede. Vooral in deze ‘nieuwe historische’ periode van de vier
moderniseringen is het belangrijk, een Verenigd Front aan te gaan met de
gelovigen. Alle krachten van goede wil moeten worden gemobiliseerd: ‘De
politiek van vrijheid van religieus geloof zal op grote schaal het enthousiasme
van de brede religieuze massa's aanwakkeren en ervoor zorgen dat ze samen
met de andere massa's in een gelijke gezindheid de vier moderniseringen zullen
uitvoeren’.
5. De nationale minderheden. Sommige nationale minderheden zijn nauw met een
bepaalde religie verbonden: tien nationaliteiten waaronder Hui, Uighur, Kazak,
zijn Islamitisch; de bevolking van de Tibetaanse, Mongoolse, Dai en Yugur
nationaliteiten geloven over het algemeen in het Boeddhisme (waaronder het
Lamaïsme); verder heeft het Christendom grote invloed op de Miao, Yu en Yi
minderheden. De politiek van

3

Voor meer informatie over de Verenigd-Front-politiek: L.P. Van Slyke, Enemies and Friends:
The United Front in Chinese Communist History, Stanford, 1967.
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vrijheid van religieus geloof is wezenlijk voor het oplossen van de problemen
van de nationaliteiten. Men is zich terdege ervan bewust dat de religie nauw
verbonden is met de historische ontwikkeling van de nationale minderheden en
zijn invloed heeft op de politieke, economische, culturele en levensaspecten
van deze minderheden. Men denke slechts aan de rol van de imans, de invloed
van de koranscholen, het verbod op het eten van varkensvlees in de Islam.
6. De wereldsituatie en de internationale betrekkingen. Religie is niet alleen een
ideologie, maar is in het internationale politieke leven een sociale macht die
men niet over het hoofd mag zien. In landen met een staatsreligie heeft religie
een beslissende sociale rol. Een politiek van vrijheid van religieus geloof zal
de vriendschappelijke contacten en culturele uitwisseling tussen China en het
volk van andere landen bevorderen. Dat houdt echter niet in dat buitenlandse
groeperingen en religies een invloed zouden mogen uitoefenen op de religies
in China. Het afwijzen van deze buitenlandse (‘imperialistische’) invloed is niet
alleen een marxistische, maar een typisch traditioneel Chinese reactie, waar
men zulke invloed in feite nooit geduld heeft.
7. De controle-functie. Al wordt ze in de officiële bronnen niet aangegeven, meer
dan waarschijnlijk speelt ook deze beweegreden een rol bij het bepalen van de
politiek. Ook hier gaat het om een reactie die teruggaat op het traditionele China,
waar de staat steeds geprobeerd heeft de geïnstitutionaliseerde religies te regelen
en te controleren en de onafhankelijke religieuze organisaties te ontmoedigen.
Daarom hebben de staat en de partij in de jaren vijftig de verschillende religies
in organisaties verenigd, waarop ze controle konden uitoefenen. Maar door de
onderdrukking van de Culturele Revolutie kregen verschillende religieuze
bewegingen (vooral Christelijke) een ondergronds karakter (die herinneren aan
de geheime genootschappen uit het traditionele China). De religieuze
bijeenkomsten werden in het geheim gehouden in zo geheten huisgemeenten4.
Door het openstellen van de kerken, een toleranter beleid, de wederoprichting
van verschillende religieuze organisaties, hoopt de regering een beter inzicht te
krijgen in de feitelijke situatie van de religies en er aldus een betere controle
over uit te oefenen.

4

Voor meer informatie over huisgemeenten en religieuze organisaties zie o.m. J. Kerkhofs,
Ontwikkelingen in de Chinese Kerk, in Streven, dec. 1980, pp. 197-206.
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Analyse
De meeste argumenten zoals ze hier geformuleerd staan, zijn helemaal niet nieuw.
Het volstaat om een paar artikelen van vóór 1965 over hetzelfde onderwerp te lezen,
om te zien dat men naar precies dezelfde argumenten teruggrijpt. Bovendien treft
men ze ook in andere landen aan. Daarom is het nuttig na te gaan welke op dit
ogenblik de hoofdmotivatie is voor deze politiek van vrijheid van religieus geloof.
Op het eerste gezicht is dat het Verenigd Front. De uitvoering van het beleid, de
heroprichting van de religieuze organisaties valt samen met de nieuwe periode van
het Verenigd Front. Men wil zoveel mogelijk mensen mobiliseren om aan de vier
moderniseringen mee te werken. Ook de gelovigen. De argumenten van de historische
evolutie, van het ideologisch probleem en andere lijken slechts een verantwoording
te zijn voor het Verenigd Front eerder dan een echte motivatie.
Toch blijft het de vraag, of het Verenigd Front de enige reden is. Immers, zijn de
gelovigen inderdaad zo belangrijk voor de economie? (We denken hier voornamelijk
aan de vier miljoen - veelal - Christenen, die in het niet verdwijnen op een totale
bevolking van meer dan één miljard.) Kan het motief van de controle zomaar buiten
beschouwing worden gelaten?
De kern van het probleem ligt waarschijnlijk in de waarde die men toekent aan
het aspect ‘strijd’ binnen het Verenigd Front. Een Verenigd Front bevat namelijk
twee aspecten: het aspect van vereniging voor een gemeenschappelijk doel, maar
ook dat van strijd met de partner met wie men de vereniging aangaat. Politiek verenigt
men zich wel, maar niet op ideologisch vlak; integendeel, daar blijft men strijd voeren.
Dit geldt eveneens voor de religies waarmee men een Verenigd Front aangaat. Men
moet hiervoor terug naar de periode 1963-1965 en de discussie met Liu Junwang en
You Xiang. Ook zij spreken over een Verenigd Front met de religie, maar kennen
een grote waarde toe aan de strijd. Die strijd wordt dus niet alleen tegen de vijand
(imperialistische en contra-revolutionaire religieuzen) gevoerd, maar speelt zich ook
binnen het Verenigd Front af. Ze beklemtonen sterk dat men een strijd moet aangaan
met de patriottistische figuren uit de religieuze wereld (namelijk de eerder genoemde
tweede alliantie). Ze zijn van oordeel dat aldus de religie sneller uitgeroeid kan
worden (i.p.v. door natuurlijke uitroeiing). Bij dit beleid worden de patriottistische
figuren uit de religieuze wereld in feite ‘vijanden’, waarop men de dictatoriale
methode toepast. Bovendien blijkt men zelfs een strijd te willen aangaan met de
gelovigen uit de arbeidende massa's (eerste alliantie waarvoor men normaal de zachte
methode van opvoeding gebruikt). En
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zelfs onder die omstandigheden spreekt men - officieel althans - nog steeds over een
Verenigd Front.
De gevolgen van deze politiek tijdens de Culturele Revolutie waren desastreus.
Men wilde de religie sneller uitroeien maar het had een averechts effect. Er was geen
afname van religie, de contradicties werden niet opgelost, men kreeg verzet van de
nationale minderheden, de internationale betrekkingen gingen er niet op vooruit en
de controle-functie ging verloren. Dit zijn allemaal redenen om zelfs zonder een
Verenigd Front aan te gaan, weer vrijheid van religie toe te staan.
Men voert de politiek van vrijheid van religieus geloof niet alleen om mede-werking
te verkrijgen, maar om in de eerste plaats tegen-werking te vermijden. Officieel gaat
men een Verenigd Front aan met de religieuze wereld, maar ook in perioden waar
men dit Verenigd Front minder beklemtoont, blijft men de politiek van vrijheid van
religieus geloof voeren. Binnen het Verenigd Front vermindert men vervolgens zoveel
mogelijk het aspect ‘strijd’. Men wil vooral subversieve en oppositionele activiteiten
tegengaan, die niet alleen potentieel aanwezig zijn in de huisgemeenten van de
Christenen, maar nog veel belangrijker zijn bij de nationale minderheden, die zich
vooral in de grensgebieden bevinden. Tibet, Xinjiang, Gansu, Binnen-Mongolië zijn
bewoond door minderheden met een nauwe religieuze band, die bij een slechte
behandeling, eventueel aangespoord door de Sovjetunie, een sterke oppositie kunnen
vormen.
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Taoïsme in de Chinese Volksrepubliek
Dries van Coillie
Het lijdt geen twijfel dat Mao Zedong en de Chinese communistische leiders het
taoïsme kenden. Het Chinese communistische tijdschrift La Chine en Construction
van mei 1980 gaf de volgende beschrijving: ‘Het taoïsme is de specifieke godsdienst
van de Han-Chinezen. Hoewel deze godsdienst officieel gesticht werd in de tweede
eeuw (na Chr.) door Zhang Daoling, vond ze haar oorsprong in de cultus die de
Han-Chinezen wijdden aan de natuur en de geesten. De taoïstische sekten brachten
na de 14e eeuw twee grote stromingen voort: de “quanzhendao” (authentisch taoïsme)
die de klemtoon legde op de zelfvervolmaking met het doel onsterfelijk te worden
en de “zhenyidao” (orthodox taoïsme) die meer aandacht schonk aan de “fulu”
(toverkrachtig schrift). Vroeger vereerden de volksmensen boeddha en riepen tegelijk
de geesten aan. Het was dus moeilijk een duidelijk onderscheid te maken tussen de
aanhangers van het boeddhisme en het taoïsme. Statistieken wijzen uit dat bij de
“bevrijding” (1949) er in het hele land ongeveer vijfhonderdduizend boeddhistische
bonzen en bonzessen en achtduizend taoïstische monniken en nonnen waren1. Het
boeddhisme en het taoïsme hadden een aanzienlijke invloed op de culturele en
ideologische evolutie alsook op het leven en de zeden van het oude China’.
Het is een feit dat Mao zijn beroemde parabel van ‘De dwaze oude man die bergen
verzette’ heeft ontleend aan het taoïstische boek Lie Zi, geschreven in de vierde eeuw
vóór Chr. En het is niet uitgesloten dat hij voor zijn theorie van de ‘omvorming’ van
de mens tot een ‘nieuwe mens’ zich geïnspireerd heeft op de taoïstische idee van een
ingrijpende verandering van de mens. Ook al doordat het taoïsme vaak
boerenopstanden en andere vormen van verzet tegen het heersende
samenlevingssysteem heeft geïnspi-

1

In het communistisch tijdschrift Beijing Information van 16 november 1981 heette het: “Bij
de bevrijding bleven er slechts 20.000 taoïstische tempels over en een slordige 40.000
gelovigen”.
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reerd, en het, zoals Needham schrijft, door zijn concentratie op de natuur een voorloper
was van de natuurwetenschap, kan het taoïsme in die aspecten aanvaardbaar zijn
geweest. Maar zoals Karel van der Leeuw2 opmerkte, ging het daar om incidentele
verwijzingen die de kern van het marxisme-leninisme niet raken. De bruikbaarheid
van sommige elementen van het taoïsme hebben Mao niet belet het taoïsme als geheel
onder te brengen in de categorie van de verwerpelijke idealismen. In zijn kritiek op
de metafysica, reactionair concept, benadrukt Mao in zijn boek Over de Contradictie:
‘De metafysische (en dus idealistische) gedachte die zich uit in de woorden “De
Hemel is onveranderlijk, onveranderlijk is de Tao” is in China lange tijd verdedigd
geweest door de feodale decadente klasse aan de macht’3. De taoïstische denker
Zhuang Ze, die in de vierde eeuw vóór Chr. de gedachten van Lao Ze uitwerkte,
wordt algemeen door de communistische interpretatoren als subjectieve idealist de
laan uitgestuurd, omdat hij Tao ‘ziet als ledigheid en zich niet in het minst bekommert
om de uitwendige wereld’4.
Volgens Bertuccioli werd het taoïsme door de communisten nog lager geschat dan
de eigenlijke godsdiensten. ‘Het werd beschouwd als een superstitie zonder ethische
basis, een hinderpaal voor het verheffen van het cultureel peil van de massa en een
politiek gevaar, omdat de “geheime sekten” die met het taoïsme verbonden waren,
een bron waren geweest van opstanden in het verleden... Die taoïstische “geheime
sekten” werden ervan verdacht mensen in hun schoot te hebben opgenomen die
gevaarlijk waren voor de regering en verspreiders van afwijkende meningen. Die
vermoedens zijn niet ongegrond: deze sekten hebben soms ongure elementen in hun
rangen opgenomen en hebben in de loop van de geschiedenis opstanden uitgelokt of
op het getouw gezet’5.
Het eerste voorbeeld daarvan was de boerenopstand van de ‘Gele Tulbanden’, die
in 1864 onder de leiding van Chang Chiao, stichter van de religieuze school ‘Taiping
Tao’, met een leger de ondergang van het regime en van de grootgrondbezitters
trachtte te bewerken. Vanuit communistisch perspectief was dat nog een
gerechtvaardigde opstand, omdat hij tegen de verdrukkers en uitbuiters van het volk
was gericht. Maar er waren opstanden door sekten geleid, die dat niet waren.
Integendeel! Ook na de com-

2
3
4
5

Karel van der Leeuw, Maoïsme - confucianisme - taoïsme, in Streven, juni 1976, pp. 763-772.
Pékin Information, 23 februari 1976.
R. Bush, Religion in Communist China, p. 403.
Bertuccioli, Il Taoismo nella China Contemporana, Roma, p. 65.
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munistische machtsovername in China waren dergelijke sekten werkzaam, zoals de
I Kuan Tao, de Pai-yang Chiao, de Chiu-kung Tao... die beschuldigd werden van
ondergrondse activiteiten in dienst van Chiang Kai-sjek en de Kuomintang en van
steun aan het Amerikaanse imperialisme. Officieel zijn deze sekten opgerold. Maar
niemand weet wat er in werkelijkheid van overgebleven is. Want deze sekten zijn
wijdverspreide, amorfe gemeenschappen zonder centraal bestuur. Ze schijnen
verdwenen te zijn, maar kunnen zich hergroeperen en opnieuw in actie komen.
Voorlopig dulden de communisten wel ‘godsdiensten’ maar kanten zich categoriek
tegen feodale praktijken die o.m. door sommige taoïsten beoefend werden. Een
paragraaf van een decreet uitgevaardigd op 4 aug. 1950 door de ‘Administratieve
Raad’ van de volksregering luidt als volgt: ‘Al die tot drie jaar vóór de bevrijding
(1949) het grootste deel van hun inkomen trokken uit religieuze en bijgelovige
beroepen, met name clerici, priesters, monniken, taoïsten, leken-taoïsten, waarzeggers,
gelukvoorspellers en wichelaars moeten als religieuze en superstitieuze beoefenaars
worden geclasseerd’6. Zelfs de nationalistische regering van de Kuomintang wilde
in een decreet van 7 sept. 1948 dergelijke superstities, die geld klopten uit de zakken
van naïeve mensen, onderdrukken.
Nergens komt de volksreligie meer tot uiting dan op de grote religieuze feesten,
begrafenis-rituelen en geboortedagen van de goden met hun processies, vieringen,
drama's en kleurrijke shows. De communisten hebben gepoogd die vieringen een
nieuwe betekenis te geven, óf ze te discrediteren. In de plaats van de oude praktijken
(zoals papieren geld en andere voorwerpen verbranden) raadde men aan de martelaren
van de revolutie te vereren. De theaterstukken en opera's met religieuze of
mythologische thema's trachtte men te vervangen door spelen, opera's en concerten
met revolutionaire inslag. Op die wijze kreeg het volk een socialistische, ideologische
opvoeding. Daar werden antwoorden gegeven op vragen als: ‘Bestaan er goden en
geesten?’, ‘Hoe worden kinderen geboren?’, en nieuwe ideeën als ‘Promoveer
Geboorteregeling!’, ‘Verzet u tegen commercialisme in het huwelijk!’ Men poogde
de voorouders te doen vereren niet om reden van hun familiebetrekkingen maar
omwille van hun ijver en offers voor de revolutie7.
Om meer controle te krijgen over de taoïsten, werd in 1957, onder impuls van de
Partij en de regering, de ‘Chinese Taoïstische Vereniging’ opge-

6
7

Gecit. in Yang Y-fan, Buddhism in China, p. 38.
Cfr. R. Bush, o.c., pp. 397-424.
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richt. Het is een politieke organisatie die zich tot doel stelt ‘...alle taoïsten van China
te verenigen in de verdediging van het vaderland, in de medewerking aan de
socialistische opbouw, in de vrijwaring van de vrede, in de samenwerking met de
regering om haar politiek van religieuze vrijheid te realiseren en in het promoveren
van de goede leerstellingen van het taoïsme’8. De schaarse informatie over haar
activiteiten laat echter geenszins vermoeden dat de vereniging ook bedoeld was om
volgelingen van het taoïstische geloof te vormen! C.K. Yang schreef: ‘Het doel was
een georganiseerd apparaat op te zetten voor een doeltreffender nationale controle
over de religieuze bevolking, om haar de leiding van de partij en de regering te doen
aanvaarden, zodat ze zich zou houden aan de communistische wet en politiek en zou
deelnemen aan de socialistische opbouw en andere patriottische bewegingen’9.
Gedurende de Culturele Revolutie van 1966 tot 1976 is het taoïsme, net zoals alle
andere godsdiensten, het slachtoffer geworden van een gewelddadige vervolging.
Vooral de volksgodsdienst was het doelwit. De Chinese pers wees onophoudelijk op
de noodzaak ‘slechte daden’, waaronder de ‘feodale superstitieuze praktijken’ werden
gerekend, te onderdrukken. Goede of onschuldige praktijken werden in die maalstroom
meegesleurd. Na de dood van Mao, met de opkomst van de pragmatische politiek
onder leiding van Denh Xiaoping, werden de deuren van China opengegooid, o.m.
op het Westen, dat men nodig had voor de realisatie van de Vier Moderniseringen
en de opbouw van een sterke socialistische staat. Ook de godsdiensten profiteerden
van die algemene versoepeling. Dat kwam duidelijk tot uiting in de resolutie van het
congres van de ‘Chinese Taoïstische Vereniging’ op 13 mei 1980: ‘De resolutie
goedgekeurd op het congres zei dat de “Vereniging” zou voortgaan met de partij en
de regering te helpen in hun politiek van godsdienstvrijheid, dat ze verder
vorsingswerk over het taoïsme zou ondernemen, zou samenwerken met de
desbetreffende autoriteiten in het beschermen van taoïstische tempels, historische
materialen en patrimonia van het taoïsme alsook in de opleiding van taoïstische
leerlingen die patriottisch zijn’10. Een aantal tempels werd gerestaureerd en opnieuw
geopend, sommige als musea, andere als plaatsen voor een beperkte
godsdienstuitoefening. Velen vrezen echter dat de huidige verdraagzaamheid zou
kunnen omslaan in vijandigheid na een nieuwe paleisrevolutie die wellicht opnieuw
de radicalen aan de macht zou kunnen brengen. Wat er

8
9
10

Cfr. Bertuccioli, o.c., p. 67.
C.K. Yang, Religion in Chinese Society, p. 394.
Cfr. Religion in the People's Republic of China, juli 1980.
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ook van zij, de taoïstische vroomheid blijft in de harten van de mensen voortbestaan.
Het aanpakken van het taoïsme en de volksreligie is voor de communistische
regering een harde dobber geweest. Dat amorfe fenomeen, zo moeilijk te identificeren
en te klasseren, zo ongeorganiseerd en met toch een zo sterke greep op het leven van
het volk, bood het meest weerstand aan controle en was schijnbaar niet volledig uit
de roeien. Er zijn herhaalde bewijzen dat de volkscultus blijft voortbestaan, zij het
met een geringere invloed dan in het oude China. Het is onmogelijk te zeggen dat
hij uitgeroeid is, net zoals men niet kan zeggen wat er precies van overblijft.
Zoals alle godsdiensten heeft het taoïsme zijn zuivere leer, zijn pure mystiek, zijn
gezonde godsdienstbeleving. Net zoals alle godsdiensten heeft het ook zijn
afglijdingen en verwerpelijke uitwassen. Men mag het eerste niet om reden van het
laatste verwerpen.
In zijn artikel Médiation dans le bouddhisme et le taoïsme11, besluit Y. Raguin:
‘In een tijd waarin men veel spreekt over de verinheemsing van het religieuze denken
en de theologie, is de studie van de grote godsdiensten een noodzaak. De inspanning
die het boeddhisme en het taoïsme hebben geleverd om een brug te werpen tussen
Hemel en Aarde is van het allergrootste belang voor het religieuze denken. Wat het
Chinese denken betreft, mag men zich niet beperken tot de confuciaanse traditie. Die
traditie heeft ons veel te leren, maar de spirituele schatten liggen in beide andere.
Bovendien, indien men zich werkelijk een idee wil vormen van wat een verinheemsing
van het religieuze denken kan zijn, moet men bestuderen hoe het boeddhisme en het
taoïsme gedurende eeuwen hebben geleefd in een soort rivale bewondering. Ze
hebben van mekaar theologische inzichten, ceremoniën, ook ambities geleend. De
ene zowel als de andere hebben getracht de Chinese ziel te veroveren. Hun
geschiedenis is boeiend en de studie ervan werpt veel licht op de problemen die de
kerk ten aanzien van de niet-christelijke godsdiensten bezighouden’.

11

Studia Missionalia, Vol. XXI, 1972.
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Prigogine en Wildiers over Teilhard de Chardin
F. Boenders
In december 1981 organiseerde de BRT een studiogesprek over Teilhard de
Chardin naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte.
Gesprekspartners waren Ilya Prigogine en Max Wildiers. Hier volgen grote
fragmenten van dat gesprek tussen de auteur F.B., de erkende specialist van de
‘dissipatieve structuren’ I.P.1 en de Teilhard-specialist M.W.
FB.: Je kon je in de jaren zestig geen stad van enige omvang in ons land voorstellen
of er bestond een genootschap of studiekring Teilhard de Chardin. Maar de laatste
jaren is het stil geworden rond Teilhard2.
Het optimisme van Teilhard maakte plaats voor de sombere voorspellingen van
de Club van Rome. Prof. Prigogine, in mei 1981 nam U deel aan een symposium te
Washington dat aan Teilhard was gewijd. Vanwaar uw interesse voor Teilhard? Het
denken van Teilhard is nogal mystiek gekleurd en vaak behoorlijk vaag, twee
kenmerken die men toch niet aan het wetenschappelijk onderzoek mag toekennen?
IP: Ik ben geen Teilhard-specialist. Wel word ik sterk geboeid door zijn denken, het
heeft in grote mate bijgedragen tot het begrijpen van het hedendaagse denken. Onze
tijd wordt inderdaad gekenmerkt - en dat zal nog duidelijker blijken aan het einde
van deze eeuw - door een zoeken naar eenheid in de verscheidenheid. Een van degenen
die het best de noodzaak inzag van dat zoeken naar een eenheid die verder reikt dan
het domein van de wetenschap, was juist Teilhard. Hij zag in het concept van de tijd,
het begrip ‘evolutie’, het element dat die eenheid mogelijk zou maken. Dank zij tijd
en evolutie kunnen dingen worden samengevoegd die op het eerste gezicht erg
verschillend lijken. In dat verband is het interessant

1
2

Cfr. H. Jans, Orde uit wanorde. Ilya Prigogine, Belgische Nobelprijswinnaar Chemie 1977,
in Streven, maart 1978, pp. 527-528.
Cfr. H. Jans, Waarom is Teilhard de Chardin niet meer in? in Streven, januari 1979, pp.
24-33 en Teilhard de Chardin herdacht, geëerd... vergeten?, in Streven, januari 1982, pp.
299-302.
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Teilhard tegenover Bergson te plaatsen. Het spreekt vanzelf dat Bergson een grote
invloed heeft uitgeoefend op het wijsgerige en psychologische denken van onze tijd.
U zult zich echter herinneren dat hij in L'Evolution créatrice (1907) de levenloze
stof plaatst tegenover de evolutie van het leven en de ontwikkeling van het denken.
Dat zouden twee evoluties zijn die zich in tegenovergestelde zin bewegen; de eerste
zou de dingen neerhalen, de tweede ze verheffen. Misschien stel ik het nu te simpel
voor maar het gaat daar in elk geval om een fundamenteel dualisme. Bij Teilhard
evenwel wordt men zich ervan bewust dat dit dualisme geen bevrediging schenkt:
men moet verder gaan dan de evidente vaststelling dat er in het universum leven en
niet-leven is. Tenslotte bestaat alles in hetzelfde universum. De steen, Goethe,
Beethoven, u en ik - wij hebben geleefd, althans wij bestaan in hetzelfde universum.
We moeten dus haast een gemeenschappelijke taal vinden om zeer verschillende
fenomenen te beschrijven. Het is precies dat zoeken naar eenheid dat van Teilhard
een belangrijk denker maakt. Aan het einde van deze eeuw komen wij in de
wetenschap tot een sterker tijdgebonden kijk op de natuur, zowel op het niveau van
de elementaire deeltjes als op dat van de kosmologie en het universum. Deze op de
tijd betrokken kijk brengt ons ook dichter bij de mens- en de sociale wetenschappen.
Het is duidelijk dat de geschiedenis b.v. gebeurtenissen beschrijft. De vraag rijst hoe
zij elkaar verstaan: de historicus die gebeurtenissen beschrijft en de fysicus die het
heeft over eeuwige wetten. Op het eerste gezicht zijn hun taal en hun visie, hun
benadering en hun inzicht tegengesteld. Nu blijkt evenwel dat het denkbaar en
doenbaar is hun standpunten dichter bij elkaar te brengen.
FB: Kan men het zo formuleren: het universum is dynamisch geworden?
IP: Zeker. Het universum heeft zeer uiteenlopende stadia doorgemaakt. Telkens
wanneer men het over wetten heeft, moet men ook het moment nader omschrijven,
ja, het verschijnen van de regelmatigheden die we vandaag constateren. Teilhard
was vooral in dat verband een voorloper, omdat hij begreep dat de stof nog wel wat
anders en méér is dan een roerloos iets.
MW: Ik ben het volkomen eens met Prigogine. Alleen geloof ik dat Teilhard niet
uitsluitend gezocht heeft naar de eenheid tussen het levende en het levenloze, maar
dat hij nog talrijke andere kloven heeft willen overbruggen. Naast de kloof tussen
stof en geest probeerde hij ook die tussen wetenschap en godsdienst te dichten.
Verder, wat de wetenschap zelf betreft, trachtte hij de afstand tussen verleden en
toekomst te overbruggen.
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Een groot deel van zijn werk bestaat uit pogingen om te zien in welke richting de
evolutie zich verder ontwikkelt. Teilhard was ongetwijfeld een man van wetenschap:
iedereen erkent zijn grote verdiensten als paleontoloog en geoloog. Tegelijk echter
was hij meer dan anderen gevoelig voor het mysterie van de kosmos. In welke wereld
leven wij eigenlijk? - dat is de ultieme vraag die wij ons allemaal stellen en die hij
wel heel scherp aanvoelde. Al wat we ten slotte kunnen zeggen, gaat altijd uit van
eerste vragen als: in welke wereld leven wij? wat doen wij in die wereld? hoe zijn
wij er terecht gekomen? zijn wij één met de wereld? zijn wij per slot van rekening
niet de wereld?
FB: In dat opzicht was Teilhard een volbloed metafysicus.
MW: Dat heeft hij altijd afgestreden! Hij beschouwde zichzelf als een fenomenoloog:
hij vond dat hij de feiten beschreef. Van buiten af. Maar kan men wel de feiten van
buiten af beschrijven? Zitten wij er niet altijd al binnen in? Die vragen heeft Teilhard
zich wellicht onvoldoende gesteld. In ieder geval heeft hij geprobeerd om als
fenomenoloog de wereld te beschrijven, en te achterhalen welke plaats de mens in
de kosmos bekleedt - de grote vraag die Pascal zich stelde na de ineenstorting van
het oude wereldbeeld.
FB: Is het begrip ‘eenheid’ zelf niet metawetenschappelijk en dus metafysisch?
IP: Wat mij betreft, geloof ik niet dat Teilhard een fenomenoloog was. Hij mag dat
zelf wel schrijven in Le Phénomène Humain, een voldoende reden om hem als zodanig
te accepteren is dat niet. Op dat punt maakte Teilhard zich illusies. Voor zover ik
het zie, moet men twee elementen in zijn werk onderscheiden. Het eerste is de
beschrijving: Teilhard beschrijft inderdaad de evolutie. In dat opzicht is hij zelfs
meer dan een fenomenoloog, hij is een positivist. Anderzijds zegt hij nagenoeg niets
over de mechanismen van de evolutie; het is duidelijk te merken dat hij geen bioloog
was. Soms laat hij zich verleiden tot een ietwat naïeve interpretatie; dan geeft hij
bladzijden weg over een ‘radicale energie’, een kracht die de dingen concentreert,
en gebruikt hij beelden die niet erg wetenschappelijk te noemen zijn. Enerzijds heeft
men dus de nogal blote beschrijving van dat buitengewoon wonderlijk avontuur dat
zich uitstrekt van de levenloze stof tot de culturele verschijnselen. Anderzijds is er
de poëtische visie, de overtuiging dat de mensen dichter bij elkaar komen. Hij ziet
dan een coherente wereld voor zich die in zekere zin de noösfeer benadert. Het
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moet duidelijk zijn dat hij op die momenten hoegenaamd geen fenomenoloog meer
is, maar een visionair.
FB: En, me dunkt, zelfs een ideoloog.
IP: Ja, maar dan door extrapolatie. Bij Teilhard blijft aldoor het dualisme bestaan
tussen de fenomenoloog en de ziener. Wat ik nu net zo interessant vind, is de
wisselwerking tussen beide. Ik denk er niet aan Teilhard zijn dubbelzinnigheid te
verwijten, ook al omdat ik ervan overtuigd ben dat elk groot wetenschappelijk oeuvre
een persoonlijk element bevat dat de wetenschap overstijgt. Maar het is dan wel
oppassen geblazen: het visionaire behoort niet meer tot de wetenschap: men kan erin
geloven of niet, maar het valt geheel buiten het domein van de wetenschap.
FB: Mag ik samenvattend zeggen dat het zoeken naar eenheid dan een geloof is?
IP: Het is een richting waarvoor men kiest. Maar er zijn inderdaad convergerende
evoluties geweest. We begrijpen vandaag beter dan ooit wat een zekere eenheid in
de beschrijving van de wereld zou kunnen betekenen. Opdat het leven mogelijk zou
zijn, heb je chemie nodig: goede moleculen en een lage temperatuur op een planeet.
Verder zijn er specifieke kosmologische voorwaarden nodig bij het ontstaan van het
universum - de massaverhouding van de elementaire deeltjes, de energie van de
initiële ontploffing die het heelal zijn huidige vorm en staat verleende. Er is dus een
eenheid, een hele reeks feiten uit verschillende domeinen waardoor de geschiedenis
van het heelal zoals we die vandaag kennen mogelijk werd3. Het gaat dus niet alléén
om een geloof, het is ook een kwestie van bewustwording dat er meer aan de orde
is dan het zuiver persoonlijke. Dat is toch iets dat verworven werd!
MW: Maar ook dat overschrijdt toch de grenzen van de wetenschap!
IP: Teilhard overschrijdt die wanneer hij voor de mens een toekomst ziet die hem
dichter bij de noösfeer zal brengen, bij het punt Omega en misschien bij een zekere
vergeestelijkte essentie. Dat behoort tot de mogelijkheden. Maar het is toch vreemd
- en hierin is Teilhard een ware vernieuwer geweest - dat wat grote fysici zoals Dyson
schrijven dezelfde richting uitgaat als wat Teilhard voorhield. Dyson schrijft dat de
rol van het leven en van de mens in het heelal misschien belangrijker is dan men
aanvankelijk

3

Cfr. H. Jans, Mens en kosmos: een nieuwe plaatsbepaling? in Streven, februari 1982, pp.
442.
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dacht, en dat de mens misschien ooit een kosmische invloed zal hebben die verder
reikt dan zijn eigen planeet. Ten slotte is de wetenschappelijke mens maar drie eeuwen
oud. Dat betekent niet veel. Als er zich geen nucleaire ramp voordoet en als de
mensheid nog een paar miljoen jaren kan evolueren - waar zullen we dan staan?
FB: Is het merkwaardige bij Teilhard niet dat hij wat dat betreft optimist is gebleven,
ondanks de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog die hij als brancardier aan den
lijve ondervond?
MW: Daarover bestaat een groot misverstand. Zeker, Teilhard was vervuld van
optimisme op de lange termijn. Maar voor de onmiddellijke toekomst zag hij talrijke
gevaren en problemen oprijzen. Toch hoopte hij vurig dat de evolutie zou voortgaan
en hogere stadia zou bereiken. Zijn betekenis ligt niet alleen hierin dat hij geprobeerd
heeft tot een eenheidsvisie op de wereld te komen, maar tevens dat hij een nieuwe
idee in de ontwikkelingsgedachte zelf heeft binnengebracht.
In de tijd van Darwin en Thomas Huxley dacht men zeer gespleten over de evolutie.
Darwin voorspelde dat de wet van de natuurlijke selectie verder de mensheid zou
bepalen en dat de samenleving moest worden gebouwd op een permanente strijd,
waarbij geen enkele hinderpaal zou worden opgeworpen aan de opgang van de
sterkste. De sterkste moest overwinnen. Men treft in het werk van Darwin
uitgesproken racistische teksten aan. De zwakke rassen moesten verdwijnen, de
sterke rassen - het Britse natuurlijk! - zouden de wereld beheersen4. Thomas Huxley,
een goeie vriend van Darwin, verzette zich tegen zulke wreedaardige geschiedenis
en schrikbarende toekomst voor de mensheid. Volgens hem bestond de taak van de
mensheid erin de wetten van de natuur te bestrijden: zij diende juist in te gaan tegen
de wetten van de natuurlijke selectie. Twee grote vrienden,

4

Dergelijke uitlatingen komen vooral en vrij veelvuldig voor in Darwins latere werk The
Descent of Man (1871). In zijn voorwoord op de zopas opnieuw uitgegeven Duitse vertaling
ervan stelt prof. dr. Christian Vogel terecht: ‘Vooral in dit werk van Darwin treft men talrijke
‘ideologische’ concepten aan... die ten dele dank zij het gezag van Darwin een heilloze, ja
gevaarlijke invloed hebben uitgeoefend op het denken en handelen van zich darwinistisch
achtende epigonen. Het zogenaamde sociaal-darwinisme met zijn latere, ten dele catastrofale
uitwerkingen zou als waarschuwing voor ons moeten volstaan. Simpelweg stellen dat
dergelijke ‘onstsporingen’ niets met de inhoud van Darwins geschriften te maken hadden,
is gewoon vals. De kritische lezer kan zich daarvan zelf vergewissen op talrijke plaatsen van
Darwins Afstamming van de mens (Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen. Mit
einer Einführung von Christian Vogel, Kröner, Stuttgart, 1982, p. XXV). Op die ideologische
aspecten van het vroege darwinisme hopen wij nog terug te komen in een aparte bijdrage H. Jans.
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Huxley en Darwin, verschilden radicaal van mening over de betekenis van de
evolutieleer voor de toekomst van het mensdom. Ik denk nu dat Teilhard hier een
belangrijke bijdrage heeft geleverd door aan te tonen dat de evolutie wel behoort tot
de wetmatigheden van het universum, maar dat deze evolutie in de mens een
convergerend moment heeft bereikt. Hij beweert dat sedert de verschijning van de
mens op aarde de evolutie niet langer een divergerende koers beschrijft, d.w.z. zich
niet langer waaiervormig uitspreidt zoals dat in het planten- en dierenrijk het geval
is. Het bewijs voor deze stelling vond hij in feiten die we nu kunnen constateren:
biologisch vormt de mens één soort en er bestaat niet het minste gevaar dat de
mensheid uiteen zou vallen in verschillende biologische soorten. Dat is een uniek
fenomeen. We zijn de getuigen van een voortdurende toenadering tussen alle volkeren
en rassen, we beleven een intense uitwisseling van culturen, van wetenschap, kunst
en persoonlijke contacten.
FB: Ik neem aan dat deze opstelling in Prigogines ogen al tot het gebied van de
ideologie behoort.
IP: Ten dele is dat inderdaad al ideologie, maar toch niet helemaal. De gedachte dat
de biologische ontwikkeling leidt tot en overgaat in een maatschappelijke evolutie
is een erg natuurlijke idee.
Ik ben weliswaar geen bioloog maar ik heb sterk het gevoel dat dezelfde ingrijpende
veranderingen kunnen worden teweeggebracht door de sociale evolutie. Wat gebeurt
er meestal wanneer een systeem tot wasdom komt? Nieuwe specialismen ontstaan,
eigenlijk verschijnen er andere dimensies. Een grote organisatie moet gespecialiseerd
zijn, net zoals een grote stad een groot centrum moet zijn dat veel mensen aantrekt;
tevens moet zij sterk uiteenlopende geesten de kans bieden zich te ontwikkelen.
Misschien doen wij er goed aan de gesignaleerde neiging tot convergentie aldus te
analyseren: de verschillen mogen niet meer aangeboren zijn en niet langer geografisch
of toevallig bepaald. De differentiatie zou eerder in overeenstemming moeten zijn
met de culturele en psycholoigsche noden van de mensen. Ik vind dat een uiterst
interessante gedachte. Het blijft daarbij de vraag of de geschiedenis op die manier
zal voortschrijden. Voor Teilhard bestaat er een historische visie die de feitelijke
toestand overschrijdt. In zekere zin is de toekomst voor hem al bijna aanwezig, zodat
hij kan zien welke richting ze uitgaat. Voor iemand die, zoals ik, dergelijke sterke
overtuigingen niet deelt en niet het geloof van Teilhard bezit, lijkt het slechts een
mogelijkheid die afhankelijk is van onze eigen daden. Wat zijn we bezig te doen, en
wat zullen we in de nabije toekomst doen? Voor mij is de belangrijkste les van de
twintigste eeuw dat de toekomst niet bestaat.
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De toekomst wordt gemààkt, door ons. De klassieke wetenschap was de mening
toegedaan dat, als men elk atoompje en elke molecule maar voldoende zou kennen,
men in principe de toekomst zou kunnen voorspellen. Denk maar aan de beroemde
demon van Pierre-Simon La Place. Een van de belangrijkste feiten van de twintigste
eeuw is dat wij zelfs ideologisch niet meer geloven dat de toekomst bestaat - en dat
om talrijke redenen. We zijn ons bewust geworden dat de toekomst juist in ons
aanwezig is. In het Frans heeft men deze bewustwording ‘les futuribles’ genoemd.
Daarom is er wat ons betreft ruimte voor een zeker optimisme maar terzelfder tijd
ook voor een zekere angst.
FB: Wij moeten dus af van het denkbeeld dat de toekomst ons wacht. Het zijn wij die
de toekomst produceren. In hoeverre is die gedachte verschillend van de opvattingen
die Teilhard ten aanzien van de toekomst huldigde?
MW: Ik zie helemaal geen verschil. Teilhard bedoelt inderdaad niet dat alles al
vastligt, dat het spel al gespeeld is. Hij onderkent zelfs de mogelijkheid van een totale
mislukking. De toekomst als mogelijkheid - Teilhard spreekt over ‘une possibilité,
pas une certitude’. Als het voortgaat, dan hoogst waarschijnlijk in de richting van
een convergerend punt.
FB: De gedachte dat wij aan de toekomst moeten werken lijkt overeenkomsten te
bieden met de marxistische opvattingen terzake. Het heeft er alle schijn van dat
Teilhard in een bepaalde periode van zijn leven niet afkerig stond van het marxisme.
MW: Hij was nauwelijks op de hoogte van het marxisme. Hij kende het enkel via
tweedehandslectuur. Daarom ben ik niet geneigd te geloven in de overeenkomst die
u suggereert. Ik weet dat Russische geleerden, die overigens over hem veel goeds te
melden hebben, doorgaans het bezwaar aanvoeren dat hij de klassenstrijd niet heeft
ingebracht in zijn evolutieproces. Daarover kan men vanuit marxistisch standpunt
natuurlijk ampel discussiëren. In ieder geval voelt Teilhard het als een noodzaak aan
om in elk evolutiesysteem, en uiteraard dus ook in het zijne, de toekomst centraal te
stellen. Hij zegt voortdurend: het verleden is voorbij, daar kunnen we niets meer aan
veranderen, het gaat er nu om de toekomst op te bouwen. Hoe moeten wij te werk
gaan? Want als we ervan overtuigd zijn dat het aan ons ligt, dan moeten we ook
weten wàt we moeten doen.
IP: Uit de fragmenten die ik heb gelezen kreeg ik toch sterk de indruk dat Teilhard
als waarachtig visionair ervan overtuigd is dat het universum in de door hem
aangegeven richting moet evolueren. Want het is precies door
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deze richting dat al wat vooraf is gegaan een zin krijgt. Die gedrevenheid van de
ziener determineert de overtuiging die spreekt uit zijn werk. Vat u dit echter vooral
niet op als een kritiek. Ik wil alleen maar zeggen dat hij verder gaat dan wat de
wetenschap kan geven. Met zijn visionaire kijk zag hij de dingen vaak beter dan veel
grote specialisten. Zo durf ik zonder de minste aarzeling beweren dat zijn visie op
de verhouding tussen het leven en de stof mij juister lijkt dan die van Jacques Monod,
die nochtans een eminent bioloog was. Voor Monod is het leven in zekere zin in
tegenspraak met de stof. Monod heeft trouwens een nogal simplistische opvatting
over de stof als moleculen die haast niet kunnen veranderen. Volgens zijn
gedachtengang moet men het leven een toeval noemen dat getolereerd wordt door
de wetten van de fysica: hoe het ontstaan is, weet men niet precies; het enige wat
men erover met zekerheid kan zeggen, is dat het zich door een reeks toevalligheden
voort wist te planten5. Teilhard daarentegen was van mening dat de stof mogelijkheden
bezit die pregnanter tot uiting komen in het leven. Ik geloof echt dat we tegenwoordig
de richting - Teilhard uitgaan. Wat dat betreft kan ik ook uit eigen ervaring spreken.
Die merkwaardige overeenkomst tussen het modernste natuurwetenschappelijke
denken en de intuïties van Teilhard is een van de redenen waarom ik me tot Teilhard
aangetrokken voel. Want als ik constateer hoe de stof zich gedraagt in een toestand
van onevenwicht, als ik de verschillende structuren zie waartoe de stof aanleiding
kàn geven, moet ik wel dichter staan bij de ideeën van Teilhard dan bij die van
Monod.
FB: Is het, gegeven de stand van het wetenschappelijk onderzoek vandaag,
verantwoord te denken dat er al een vorm van bewustzijn in de stof aanwezig is?
IP: Ik geloof niet dat men direct van bewustzijn kan spreken. Ik zou trouwens niet
weten hoe men zo iets zou moeten meten. Wel zijn er organisatievormen die de
klassieke natuurkunde voor onmogelijk hield en die we vandaag in de stof kunnen
waarnemen.
FB: Dat betekent dat er een zekere ‘vrijheid’ in de stof aanwezig is.
IP: Vrijheid in de zin van complexiteit van de evolutiewetten. Ik woonde onlangs
een seminarie bij van een van mijn medewerkers. Hij sprak ons daar over uiterst
eenvoudige verschijnselen: men verwarmt vloeistof en er ontstaan draaikolken. De
proefneming wordt enkele keren herhaald,

5

Cfr. H. Jans, De onwaarschijnlijke mens. J. Monod, in Streven, juli 1972, pp. 956-966 en
aug.-sept. 1972, pp. 1.094-1.104.
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waarbij men vaststelt dat de draaikolken zich telkens op een verschillende manier
vormen, ook al werd hetzelfde glas gebruikt en dezelfde temperatuur gemeten. Het
resultaat van exact dezelfde proef is onvoorspelbaar: telkens krijgt men een ander
type draaikolk. Dat bewijst dat zelfs bij zo'n macroscopische proef - we hoeven ons
niet eens tot de antieke natuurkunde te wenden of te gewagen van het ultrakleine zelfs in de doodeenvoudige proef met dat glas water dat wordt opgewarmd, zich al
een zekere opening naar de toekomst manifesteert. U kunt dat in een bepaald opzicht
vrijheid noemen, maar we moeten voorzichtig zijn met dergelijke woorden.
FB: Chaos dan, als u dat een geschikter woord vindt.
IP: Chaos in de zin dat de toekomst minder wordt bepaald door het heden dan wij
wel dachten. Sommigen beschouwen dat als een nederlaag van de klassieke
natuurkunde. Ik echter beschouw dit als het begin van een nieuwe natuurkunde, het
onstaan van begrippen die de coëxistentie van het leven, de mens en de stof mogelijk
zullen maken. Ik zie het als een stap naar een zekere culturele eenheid.
FB: Nu u deze eenheid zelf aansnijdt, moet u het ook hebben over de
menswetenschappen en over de kunsten. Hoe stelt u zich de eenheid voor op dat
niveau - ik weet dat dit probleem u sterk bezighoudt?
IP: Ik maak inderdaad geen groot onderscheid tussen creatief werk in de wetenschap
en scheppende arbeid in de literatuur en de kunst. Ik geloof dat we ons telkens weer
proberen te situeren in de ene werkelijkheid. Naargelang van onze aard, vorming en
aanleg formuleren we de zaken anders. Ik wil u graag een voorbeeld geven dat er
enigszins kan toe bijdragen Teilhard beter te begrijpen. Ik las onlangs in de Cahiers
van Paul Valéry een lang hoofdstuk over de tijd. Valéry heeft veel en intens nagedacht
over het probleem van de tijd: hoe evolueert de tijd, wat is het ritme van de tijd, wat
is herhaling, wat moeten we verstaan onder tijdsstroom, enz. Hij vond dat er een
nieuwe theorie van de tijd moest komen, en wilde daar zelf een tastend begin mee
maken. Precies uit die notities ontstaat een van de volmaakste gedichten die ooit in
het Frans zijn geschreven: ‘Le cimetière marin’, een gedicht dat je meteen binnenleidt
in de kern van het onderwerp - het dualisme tussen eeuwigheid, wording enz. Uit
een uitdrukking die nog niet formeel was, ontstaat dan iets formeels, in dit geval iets
poëtisch. Naar analogie met deze dichterlijke bijdrage kan men de vraag stellen:
waarom zijn er filosofen? Zij zijn er om het probleem te
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situeren en een problematiek te creëren. Waarom zijn er artiesten? Om die
problematiek op een andere manier uit te drukken.
FB: Het zijn dus allemaal constructies van de wereld, Ways of Worldmaking, om
de titel van een boek aan te halen dat de Amerikaanse filosoof Nelson Goodman over
de filosofie van de kunst schreef?
IP: Zeker. Het is goed dat de wereld op verschillende manieren wordt bekeken, dat
zij weerspiegeld wordt in veel geesten en hoofden, in talrijke verschillende
opvattingen...
FB: Gelooft u dat Teilhards fundamenteel optimisme enigszins wordt gehonoreerd
door de huidige wetenschap?
IP: Ik heb de indruk dat onze samenleving erg snel evolueert. Modes wisselen elkaar
af. U had het in het begin over het succes, de populariteit van Teilhard in de jaren
zestig en over zijn deemstering in het daarop volgende decennium. Wat zal de
toekomst zijn van Teilhards denken? Zoveel is zeker, dat het onderhevig is aan sterke
schommelingen. Op een bepaald ogenblik, nog niet zo lang geleden, sprak men alleen
nog over het structuralisme. Voor de structuralisten moest Teilhard het einde van
het einde voorstellen, de slechtste auteur die zij zich konden indenken. Voor de
antropoloog Claude Lévi-Strauss betekent structuralisme een tijdeloze visie op de
dingen.
FB: Andere structuralisten gingen zelfs zover dat zij de mens ontkenden.
IP: Voor hen is de mens vooral tijdeloos, een eeuwig mechanisme, een analyse van
de taal op een bepaald ogenblik. Het probleem van het ontstaan der dingen wordt
door hen als oninteressant van de hand gewezen. Het is duidelijk dat deze mode
alweer voorgoed achter ons ligt. Vandaag beleven we een meer genuanceerde tijd
die opnieuw open kan staan voor Teilhards op de tijd betrokken visie. Als Teilhard
vandaag opnieuw aanvaardbaar lijkt, dan hangt dat samen met een hernieuwde
belangstelling voor de wetenschappelijke problematiek. Na de stuiptrekkingen van
1968 spreekt de praktijk en de functie van de wetenschap ook veel meer jongere
mensen aan.
MW: Er zijn in de geschiedenis voldoende titels van boeken aan te geven die bij hun
verschijning onopgemerkt bleven, om vijftig jaar later plotseling een geweldige
revolutie teweeg te brengen. Denkt u maar aan de filosofie van Kierkegaard, Nietzsche
en vele anderen. Men kan niet beweren dat een boek op een gegeven ogeblik actueel
is, daarna niet meer, en dus waardeloos zou worden. Zo iets is totaal onmogelijk op
het niveau van de
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geschiedenis. Als het ideeëngoed vruchtbaar en rijk is, dan komt het vroeg of laat
terug, het wordt herontdekt en vervolgens opgenomen in het algemene geestesleven.
De waarheid is altijd actueel. Het foutieve in de boeken van Teilhard zal altijd wel
foutief blijven, maar kan niettemin een inspiratiebron vormen in sommige
omstandigheden. Toen Le phénomène humain verscheen, overheerste in Frankrijk
en in belangrijke delen van het Westen het pessimisme van Sartre: de wereld was
absurd, niets had zin, er bestonden geen waarden... Teilhard bood in die
omstandigheden een soort van tegengif aan de velen die hunkerden naar een zekere
waarde in het leven.
FB: Maar door de kerk werd hij zijn leven lang tegengewerkt. U mag dan al de
actualiteitsvraag als irrelevant afwimpelen - is een nieuw geval-Teilhard op dit
moment, gegeven de pogingen om wetenschap en religie niet langer als onverzoenlijk
te beschouwen, nog denkbaar?
MW: Laat ik duidelijk stellen dat ik wat deze vraag betreft in eigen naam spreek.
Tegen zijn louter wetenschappelijk werk heeft men nooit bezwaren geopperd, zijn
paleontologische en geologische studies zijn zonder enige moeite gepubliceerd. De
bezwaren golden zijn half wetenschappelijk, half filosofische geschriften. Zijn
onvoldoende uitgewerkte metafysische gedachten moesten wel in botsing komen
met het vigerende wijsgerige systeem van Rome, de scholastiek.
IP: Bij Teilhard vind je zeer duidelijk de bewering dat wetenschap en godsdienst niet
alleen met elkaar te verzoenen zijn maar elkaar in zeker opzicht versterken. Ook als
ongelovige kun je zeggen dat die bewering, als ze goed verstaan wordt, juist is. Meer
dan ooit voelen we het mysterie der dingen aan. De wereld brengt ons tot
verwondering. Dat is een erg modern gevoel dat op het einde van de twintigste eeuw
enorm sterk wordt. De ontdekkingen van de wetenschap op het gebied van de
elementaire deeltjes en de kosmologie zijn zo geweldig, dat we van de ene
verwondering in de andere vallen. De geblaseerde mentaliteit van wetenschapsmensen
die zeiden: de natuurwetten, die kennen we nu, die staan vast, hoort tot het verleden.
Juist op het stuk van de natuurwetten gaf Teilhard blijk van een veel scherper
waarnemingsvermogen dan heel wat katholieke denkers die in hun tijd geheel
geaccepteerd waren. Men kan zich afvragen waarop eigenlijk die fameuze, haast
klassieke tegenstrijdigheid tussen geloof en wetenschap berustte? Ik heb sterk het
gevoel dat ze wortelde in het besef dat de fysica en het gehele natuurwetenschappelijke
bedrijf voorgoed een einde schenen te hebben gemaakt aan het geheim der dingen.
Vandaag
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zien we in dat onze wereld helemaal niet zo simpel in elkaar zit. De dialoog wordt
niet alleen opnieuw mogelijk, hij heeft een belangrijker functie dan ooit. We kunnen
onze ongerustheid met elkaar delen, ieder van ons brengt ze weliswaar op een
verschillende manier tot uitdrukking, maar belangrijk is dàt we ze kunnen uitdrukken.
Het besef groeit dat we allemaal ongeveer dezelfde problemen hebben.
FB: Mag ik samenvattend stellen dat het wellicht de grootste verdienste van Teilhard
is geweest dat zijn denken de onhoudbaarheid van de oppositie tussen materialisme
en spiritualisme aantoont?
MW: Die bijdrage heeft hij beslist geleverd. Hij zag stof en geest als twee facetten
van dezelfde werkelijkheid. Hij sprak over de ‘bifacialiteit’ van de grondstof der
realiteit.
IP: Het zoeken naar eenheid blijft vooralsnog een project. Men kan niet doen alsof
de wetenschap deze eenheid al heeft verwezenlijkt. Sterker: we moeten het nog eens
worden over wat we eenheid zullen noemen! De zeer verscheiden ervaringen die we
al hebben in verband met het leven, het levenloze, het bewustzijn, kunnen we niet
zomaar herleiden tot een paar gemeenschappelijke vergelijkingen die helemaal geen
betekenis zouden hebben. Vanuit wetenschappelijk standpunt moeten we komen tot
een toestand van niet-tegenstrijdigheid. Dat we leven kénnen, dat we een zekere
innerlijke vrijheid bezitten - het is niet tegenstrijdig met wat we elders leren. Het
idee van niet-tegenstrijdigheid sluit het pluralisme niet uit. Aan het einde van deze
eeuw gekomen moeten wij het pluralisme aanvaarden. Het zoeken naar een te sterke
eenheid heeft de mens en zijn geschiedenis veel kwaad berokkend omdat het vaak
gepaard ging met een gevoel van superioriteit.
FB: En van totalitair denken.
IP: En dat moeten we met alle middelen vermijden.
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Wetenschappelijke studie van literatuur
André Lefevere
De laatste jaren heeft vooral Paul Feyerabend bij herhaling gewezen op de rol
die een concept als ‘attitude’ (zijn ironisch eufemisme voor vooroordeel) in de
ontwikkeling van een discipline speelt, naast ‘argument’ (de manier waarop de
vooruitgang van de wetenschap in de handboeken beschreven staat). Dat een
discipline als literatuurwetenschap, de wetenschappelijke studie van literatuur,
nog altijd geen vanzelfsprekend begrip is, ‘danken’ we in hoge mate aan een
bepaald soort attitude, meer nog bij wie zich met literatuur bezighouden dan
bij wie dat niet doen.

Heilloze verwarring
Het grootste struikelblok ligt in de verwarring tussen kritiek, interpretatie enerzijds,
en wetenschappelijke beschrijving anderzijds.
Kritiek en interpretatie worden geproduceerd op basis van een bepaalde poëtica,
een bepaalde opvatting van wat literatuur is of zou horen te zijn, die zowel een formele
(in de Middeleeuwen waren balladen wel literatuur, in het daaropvolgende
neoclassicistische tijdperk niet, in de daaropvolgende Romantiek weer wel) als een
functionele component bevat (literatuur is er om het rijk Gods te prediken, om
schoonheid te brengen, om de verdrukten te bevrijden, of gewoon omdat ze er is).
Deze poëtica's zijn tijdgebonden, en dus van voorbijgaande aard, en ze zijn ook
inderdaad voorbijgegaan: de poëtica('s) waarmee schrijvers en critici nu opereren
zijn niet meer die van hun achttiende eeuwse voorlopers. Maar een poëtica ontstaat
niet in een vacuüm, noch bestaat zij verder in zo'n vacuüm: zij wordt mede
gepropageerd en gedragen door een bepaald maecenaat dat een persoon kan zijn
(Maecenas zelf, of iemand als Lodewijk XVI), een organisatie (de kerk, de fascistische
of de communistische partij) of een groep zakenlui (uitgeverijen die winst het
belangrijkste aspect van de literatuur plegen te vinden). Het maecenaat geeft een
zekere status en een relatieve bestaanzekerheid aan de producent van literatuur, die
in ruil daarvoor - laten we het zo voorzichtig mogelijk uitdrukken - opereert binnen
de parameters van een bepaalde ideologie. Ik gebruik ideologie
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hier in de breedst mogelijke, Popperiaanse betekenis van het woord: wat er wel is,
en wat ook een grote invloed kan uitoefenen, maar niet direct intersubjectief toetsbaar
is, van het fascisme tot de psychoanalyse. Uiteraard verloopt alles niet zo
mechanistisch als ik het voorstel: schrijvers zetten zich af tegen een poëtica en vallen
die aan in naam van een nieuwe, althans in maatschappelijke systemen die zoiets
toelaten. In andere blijft de dominante poëtica, soms duidelijk gestoeld op de
staatsmacht, veel langer centraal in het systeem - het socialistisch realisme b.v. al
van bij het begin van de jaren dertig, terwijl de Chinese poëtica het min of meer van
2000 voor Christus tot 1917 na hem heeft uitgehouden. Hoe dan ook, kritiek fungeert
als controle-instantie binnen het systeem van de literatuur: zij vernauwt literatuur tot
wat aanvaardbaar is binnen de heersende poëtica (denk b.v. aan Boileau's Art
Poétique) en de rest wordt als irrelevant of populair afgedaan.
In situaties waarin verschillende poëtica's naast elkaar bestaan, in min of meer
vreedzame coëxistentie, verdedigt elke criticus de zijne, en aan de interpretaties die
zij of hij uitdoktert kan alleen perk gesteld worden door de grenzen van het menselijk
vernuft zelf. Om het even welke vroegere periode kan tot voorloper van de eigen
poëtica gebombardeerd worden (denk aan de liberale, de expressionistische, de
fascistische, de marxistische Schiller) en wordt dat ook, in handboeken die zich als
objectief aandienen, maar in feite een bepaalde poëtica propageren. Het is bijvoorbeeld
zeer instructief geschiedenissen van de Duitse literatuur te lezen die tussen 1933 en
1945 gepubliceerd zijn, of ook geschiedenissen van de Duitse literatuur gepubliceerd
na 1945 in elk van de beide Duitslanden. Bovendien kan ook alles wat een literair
werk bevat de voorraadkamer van de eigen ideologie ingaan: zo wordt elke grot b.v.
een vagina en elke boomstronk een fallisch symbool. Deze toestand leidt tot een
wirwar van tegenstrijdige, wat niet zo erg is, maar ook niet cumulatieve kritieken en
interpretaties, waarin de modes elkaar steeds vlugger opvolgen, mede omdat de
doctoraatsindustrie om steeds nieuwe grondstoffen vraagt. Hierbij kan niet alleen
niet van vooruitgang, maar zelfs nauwelijks van enige volgehouden beweging in een
bepaalde richting sprake zijn.
Erg ware dit alles niet, indien deze geschriften gewaardeerd werden (als dat het
juiste woord is) op het vlak waarop ze thuishoren: dat van de essayistiek, de
interpretatie, de kritiek die deel uitmaakt van het literair systeem zelf. In plaats
daarvan werpen zij zich vaak als wetenschappelijke analyses van de literatuur zelf
op (en een pretbederver die erop wijst dat zij het object van hun analyse bewust
vernauwen tot het in hun poëtica past), uiteraard met de bedoeling de dominante
positie van de eigen poëti-
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ca in stand te houden of te versterken. Zij doen daarop ook vaak een beroep op
pseudowetenschappelijk jargon en op het metaforisch gebruik van allerhande termen
ontleend aan andere disciplines, het vaakst de linguïstiek, maar niets is nog veilig.
Zij leveren zich, kort gezegd, over aan een soort semantisch terrorisme, waarbij van
de lezer een enorme investering geëist wordt in een hele hoop nieuwe termen, waarvan
de relevantie niet bij voorbaat duidelijk is, maar dit vaak ook a posteriori niet wordt:
wel integendeel, van zodra het rookgordijn begint op te trekken ziet de lezer zich
weer geconfronteerd met een of ander vertrouwd concept dat hij of zij zo eigenlijk
ook al kende. Men kan dit in de literatuurwetenschap tot op dit ogenblik min of meer
straffeloos doen, omdat de sociale controle er veel minder streng is dan in andere
disciplines: eigenlijk is het de burger wel gelijk wat zijn kinderen over literatuur
zullen te horen krijgen, maar niet welk orgaan men hen per vergissing wegneemt.

Ontspoorde wetenschappelijkheid
Eerste pogingen om tot een wetenschappelijke analyse van het verschijnsel literatuur
als zodanig, en in al zijn vormen, te komen - van wat, zoals zij het stelden, literatuur
tot literatuur maakt - los van alle obediëntie (voor zover dat mogelijk is) aan een
bepaalde poëtica binnen een bepaalde fase van de literatuur, zijn te vinden in het
werk van de Russische Formalisten, die als eersten het verschijnsel literatuur niet
van binnenuit willen beschrijven, maar wel vanuit het systeem wetenschap, een
vertrekpunt dat zij trouwens delen met de eerste marxistische analisten van het
verschijnsel literatuur, die al vlug tot de orde geroepen werden binnen de perken van
de nieuwe, orthodoxe marxistische poëtica, die zij pas de laatste twintig jaar weer
zijn beginnen verlaten.
Het werk van de Formalisten is in het Westen relatief lang onbekend gebleven,
en ook niet bijster bemind, precies omdat het lijnrecht ingaat tegen wat ik bij het
begin van mijn artikeltje ‘attitude’ genoemd heb, het soort attitude dat samengevat
wordt in wat ik voor het gemak (en ook een beetje voor de gein) het ‘grootste gemene
deler’-concept van literatuur zal noemen, dat, zoals gezegd, vooral handboeken voor
het secundair onderwijs teistert, en dat velen, die zich daarna niet meer op
professioneel vlak met literatuur bezighouden, min of meer de rest van hun dagen
bijblijft. Deze ‘attitude’ is in essentie een aftreksel van de Romantische poëtica van
het begin van de vorige eeuw, opgewarmd met enkele Victoriaanse elementen - ze
klopt dus manifest niet voor vroegere perioden uit de Westerse literatuur, maar blijft
toch aanspraak maken op de eigen tijdeloze geldig-
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heid. ‘Literatuur’ is dan zaak van het genie, de gedrevene, bij voorkeur de verdoemde
(Horatius, Sofocles, Chaucer en anderen passen hier volstrekt niet in), haar kenmerk
is originaliteit (terwijl voor de Romantiek iedereen monter iedereen imiteerde), zij
is een taalkunstwerk (periodes van ornamenteel taalgebruik hebben altijd afgewisseld
met andere periodes, zodanig dat noch het ene, noch het andere uiterste radicaal
geproclameerd kan worden), met een bijna sacrale waarde (die zij alleen gekregen
heeft toen religieuze teksten van hun sacrale waarde begonnen te verliezen) en zij
dient als leerschool voor het leven: wie walvissen wil gaan vangen zou er daarom
goed aan doen Moby Dick te lezen, en Hamlet is meegenomen als je van een
vervelende oom afwil.
Mede op basis van dit soort ideologie zullen we maar zeggen, is de scheiding
tussen de zogenaamde Geisteswissenschaften en hun meer exacte ‘opposite numbers’
indertijd niet alleen uitgevoerd, maar daarna ook nog heel lang rechtopgehouden.
Als gevolg daarvan heeft een bepaald soort, door deze attitude duidelijk geïnspireerde
‘literatuurwetenschap’ lange tijd een ‘speciale status’ voor zichzelf opgeëist. De
produkten die op basis ervan ontstonden gingen ook aanspraak maken op het statuut
van ‘wetenschappelijk’, maar dan als behorende tot een wetenschap ‘van een
bijzondere soort’ - wat dan weer tot allerlei varianten geleid heeft van de onsterfelijke
uitspraak van dit soort ‘literatuurwetenschapper’, die ‘ook aan wetenschap wil gaan
doen, maar op zijn manier’. Toen, mede onder impuls van de studentenbeweging uit
de jaren zestig, de druk op dit soort ‘wetenschap’ om zich nu eindelijk en duidelijk
te profileren al te groot werd, begon de ‘crisis van de literatuurwetenschap’ in de
jaren zestig, en de overreactie naar het andere uiterste. Ongeveer op het ogenblik dat
de wetenschapsfilosofie zelf het logisch-positivistisch wetenschapsideaal de rug
begon toe te keren, begonnen ‘literatuurwetenschappers’ zonder ook maar enige
wetenschapsfilosofische opleiding precies dat wetenschapsideaal te ontdekken en
kritiekloos over te nemen, met de nefaste gevolgen die nu nog maar pas aan het
afnemen zijn. Men heeft ‘wetenschappelijkheid’ zelf verward met iets als ‘articulatie
van theorieën zoals het logisch positivsme die voorschrijft’ en dus vooral met
axiomatisering en formalisering, of die nu relevant bleken of niet, waarbij ook het
model van de generatieve grammatica vaak klakkeloos vanuit de linguïstiek werd
gedropt. Het heeft, met andere woorden, min of meer tot vandaag geduurd voor men
ook in bredere kringen van hen die zich met literatuur bezighouden is gaan inzien
dat de eenheid van wetenschappelijke methode, of liever, een soort wetenschappelijke
ecologie als streefdoel, in geen geval een aan de verschillende disciplines aangepaste
differentiëring van methodologieën in de
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weg staat. In plaats daarvan heeft men zich in het nabije verleden vaak beperkt tot
het opnemen van het woord ‘theorie’ in de titel van boek of artikel, die dan ook
besprenkeld werden met enkele rituele formules.
Deze recente ontwikkeling is dubbel jammer gebleken omdat zij andere, meer
vruchtbare ontwikkelingen die elders aan de gang waren, een tijd lang de pas heeft
afgesneden. Ik denk aan het werk van de Formalisten zelf, van Mukarovskij en
Vodicka in Praag, van Mikhail Bakhtin en/of Pavel Medvedev in Leningrad, en van
een jongere generatie literatuurwetenschappers die wel hun wetenschapsfilosofie
hadden geleerd, of die vanuit een op de receptie georiënteerd empirisch standpunt
tot gelijkaardige conclusies kwamen: Schmidt, Freundlieb en vooral Jauss in de
Duitse Bondsrepubliek, Slawinskij in Polen, Cervenka in Tsjechoslowakije,
Even-Zohar in Israël en anderen in de Lage Landen.

Blauwdruk voor een literatuurwetenschap
Uit meer recent werk, dat teruggaat op impulsen uit de jaren twintig en dertig die
lang zonder echo gebleven zijn, begint zich een blauwdruk af te tekenen van wat een
wetenschappelijke studie van literatuur zou kunnen zijn. Daarbij wordt de klemtoon
resoluut verlegd van het oeverloos interpreteren van individuele teksten naar de studie
van literatuur als een systeem (of een code) dat ingepast is in het maatschappelijk
systeem, en dat evolueert in de loop van de geschiedenis. Men wil niet langer in het
wilde weg teksten gaan interpreteren, in functie van een bepaalde poëtica, maar men
wil - en dit lijkt intersubjectief toetsbaar tot op grote hoogte - de codes analyseren
waaronder of waartegen die teksten geschreven zijn: de poëtica's in hun historische
opeenvolging en in hun relatie met een wisselend maecenaat. Op deze manier kan
men ook het onverantwoord europa-centrisme van de traditionele
‘literatuurwetenschap’ verlaten: literaire systemen functioneren in verschillende
maatschappelijke systemen, die soms heel sterk uit elkaar liggen. Reden te meer om
de interactie tussen literair en maatschappelijk systeem in verschillende culturen te
bestuderen. En niet alleen de interactie tussen literair en maatschappelijk systeem,
maar ook tussen twee literaire systemen: de manier waarop zowel formele (het sonnet
b.v. of de haikoe) als functionele (symbolisme, Zen-poëzie) elementen van het ene
literaire systeem naar het andere migreren, via allerhande refracties: herschrijvingen
van een bepaalde tekst die op een bepaald ogenblik in een bepaald systeem ontstaan
is, om hem recipieerbaar te maken voor lezers in een andere tijd, binnen een ander
maatschappelijk systeem, met andere woorden vertalingen, maar ook, en tot op een
veel
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grotere hoogte dan men ooit vermoed heeft, handboeken, bloemlezingen, de kritiek,
de interpretatie zelf. Vandaar ook het enorme belang van de gerefracteerde tekst bij
het ontstaan en de ontwikkeling van literaire systemen. Want dat precies wil men tot
object van de literatuurwetenschap maken: niet, zoals zo vaak en zo oeverloos in het
verleden, de duiding van een individuele tekst, die vrijwel nooit het stadium van het
intersubjectieve bereikt, maar wel het maatschappelijk feit van de produktie, refractie,
distributie en receptie van een heel bepaald soort teksten dat in verschillende systemen
op verschillende tijdstippen als ‘anders’ dan andere teksten wordt ervaren, en ook
behandeld. Vandaar ook dat de vraag naar het ‘wat is literatuur’ eigenlijk niet meer
gesteld wordt: wat voor de middeleeuwen duidelijk literatuur was, de ellenlange
didactische poëzie die de hoofdbrok van het werk van de ‘vader der Dietsche dichteren
algader’ uitmaakt, is dat voor ons niet meer. Wat voor de Chinees literatuur is, is dat
niet noodzakelijk voor de Afrikaan, die zijn eigen literatuur tot voor heel kort zelfs
niet neerschreef, maar van buiten leerde en aan de meest rigoureuze vorm van kritiek
onderwierp: die van het awoert geroep, het bombardement met rotte vruchten en het
verlies van betaling, omdat de minste fout, en eigenlijk is het woord letterlijk hier te
cultuurgebonden om op zijn plaats te zijn, niet meer goed te maken valt.
De blauwdruk die ik hier kort geschetst heb, is een relatief flexibel heuristisch
model, dat aan menig dogmatisme ontsnapt, en zijn articulatie het best vindt in de
natuurlijke taal, zonder ‘poëtische’ tintjes: het is zaak voor de literatuurwetenschapper
om de literatuur te beschrijven, niet om ze te schrijven. Dit model dient ook flexibel
toegepast: het staat dicht bij de ‘inertial frame’ waar men in de fysica mee werkt,
waarin alles in ideale omstandigheden verloopt, en dat constant aangepast moet
worden aan concrete toestanden.
En waar blijft dan het veelgeroemde belang van de literatuur voor het leven? Dat
is zaak van het individu, dat daarvoor mondig genoeg is. Het is niet de taak van de
literatuurwetenschapper om zijn medemensen te leren leven: daar zijn priesters voor,
psychiaters, macrobioten, ideologen en charlatans. Zijn ambities zijn heel wat
bescheidener: zijn medemensen te helpen lezen, op een manier die wetenschappelijk
verantwoord kan worden.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

949

Forum
Toneel in bezettingstijd
De zesde aflevering van Scenarium, een ‘Nederlandse reeks voor theaterwetenschap’1,
is integraal een themanummer dat het ‘toneel in crisis- en bezettingstijd’ behandelt.
Achtereenvolgens komen aan bod: theater en ideologie in nazi-Duitsland, het theater
van de Nieuwe Orde 1933-45, het Amsterdamse theaterleven tussen dezelfde jaren,
het verzet binnen het theater, een verhaal over de receptie van K. Capek vóór 1940,
de activiteit van L. Jessner in 1933-34, het verblijf van L. Berger in Nederland van
1937 tot 1945, een overzicht van een antinazi-gezelschapje De Jonge Spelers, afgerond
met een tabel van het Amsterdamse repertoire 1935-45.
De gedragslijn van het eigen theater pogen vast te leggen aan de hand van de
vooropgezette ideeën van het theater in de thuisnatie van de bezettende overheid is
beslist geen verkeerde behoefte. Inleidend behandelt J. Creighton daarom de ideologie
van het theater in nazi-Duitsland. Afgezien van het feit dat ook hij de begrippen
‘fascisme’ en ‘nationaalsocialisme’ door elkaar gebruikt, waar ik nog steeds moeite
mee heb, gaat hij toch wel op de essentiële kenmerken in. Of hij ook gelijk heeft,
dat het nazi-theater (en -drama)) te lang ononderzocht is gebleven, laat ik in het
midden; er is bepaald geen overvloed aan onmiddellijke bronnen en zelfs de meer
recente publikaties (waarvan ik meen toch al enige echo in Creightons artikel te
bespeuren)2 tasten vrij vaak in het duister. Het was begonnen om ‘Volkstheater’; het
‘volkse’ (nog niet meteen met de akelige bijklank die de term sedertdien niet meer
kwijt kan) diende opgepakt en geïntegreerd in de meer artificiële, kunstig bedoelde
vormen van het ‘spreekkoor’ zoals zich dat in katholieke en socialistische
zelotenkringen lang vóór 1933 (naast de natuur-bewegingen om het kampvuur heen
of in de trekvogel- of volksdanscultuur) ontwikkeld had. Als ‘Thingspiel’, een de
mythologie aaiende mengvorm van spreekkoor, proces-

1
2

Scenarium. Deel 6. Toneel in crisis- en bezettingstijd, De Walburg Pers, Zutphen, 1982, 159
pp. f 24.
Klaus Bohnen-Conny Bauer, Hrsg., Text & Kontext. (8-2) Nationalsozialismus und Literatur,
W. Fink, München, 1980, 221 pp., DM. 15. Naast fundamentele bijdragen over ideologie,
doctrine en literatuurpolitiek, naast individuele analyses van houdingen (Th. Mann, G. Benn)
en teksten (H. Dominik, de speelfilm), houden twee artikelen zich expliciet met het nazi-theater
bezig: R. Stommer, Thingplatz und Sprechchor im Dienste der ‘Volksgemeinschaft’. Ansätze
zu einer nationalsozialistischen ‘Volkskultur’ in der Thing-Bewegung 1933-1936, pp. 309-336
en L. Hern, Das Thingspiel. Fragen zu seiner literarischen Untersuchung, pp. 337-352.
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sieoptocht en massaspel, heeft het erg kortstondig (1933-36) zoiets als officiële
partijideologische instemming gekregen om daarna geluidloos te verdwijnen in de
archieven, en weg uit de opvoeringspraktijk. De redenen daarvan zijn ook bij
Creighton niet evident. Niet ondenkbaar is dat de grote graad van integratie van de
toeschouwers in het actieve dramatische gebeuren, aanvankelijk bedoeld en gezocht,
vrij vlug als gevaarlijk werd geïnterpreteerd, omdat de graad van zelfstandig
bewustzijn, in tegenstelling tot de beoogde opgang in het collectieve
massificatieproces, te groot werd. Bij alle ideologische fundering blijft het opvallend
dat de motieven die als dramatische themata werden aangetrokken (en die niet tot
een hoge produktie hebben geleid en beslist niet tot kwalitatief blijvende bekendheid),
veeleer vaagethisch dan uitgesproken doctrinair-propagandistisch waren. Mij is het
echter niet duidelijk, waarom uiteindelijk deze dramatiek, waarvan verder stilzwijgend
blijkt dat ze in Nederland geen eigen toepassing heeft gekend, in dit jaarboek
zelfstandig moest worden opgenomen. Is de bijdrage op zich te waarderen, de
redactiearbeid lijkt me eerder bedenkelijk, tenzij de uitgever een verkoopbaar produkt
heeft willen opleggen en de intentie van een bijdrage aan de theaterwetenschap voor
de commercie moest wijken.
In welke zin en in welke mate heeft de Tweede Wereldoorlog, resp. de Duitse
bezetting, resp. de opgedrongen nationaalsocialistische tijdsgeest het Nederlandse
theater beïnvloed? Op die vraag scheen dit themanummer me een antwoord te beloven.
Wat ik echter krijg, zijn slechts ruwe brokken, willekeurig, daarom niet onterecht,
uit deze periode losgehakt, terwijl de historiografische basis, vooral de constructie
van een mentaal tijdspatroon in Nederland vóór en tijdens de bezetting, nauwelijks
worden beroerd. Materieel-historisch materiaal (repertoire b.v.) wordt wel geboden,
maar hoe zat het met de voorwaarden tot theaterproduktie, de praktijk van de
ensceneringen, de interpretatiemodellen, de functie van de theaterkunst? Ik weet dat
deze vragen niet gemakkelijk te beantwoorden zijn, maar waarom een
extra-themanummer opgezet als de wezenlijke problemen uit de weg worden gegaan
en alleen maar wat aangename babbeltjes kunnen worden gepresenteerd?
Elke vraag in dit veld vraagt een ruime antwoordmarge en archiefstukken over
deze periode zijn er inderdaad niet zo veel. Om dit ontbrekende bronnenbestand
enigszins te compenseren had een grotere recruteringsinspanning geleverd kunnen
worden om perspublikaties te verzamelen en aan te bieden, met een keurige omraming
als commentaar op een tijd waarin de objectiviteit van de contribuanten niet altijd
gegarandeerd kan worden. Te veel vragen blijven nu onbeantwoord. Welke rol
speelden b.v. de regisseurs? Hoe werd het theater in de bezettingstijd bezocht? Zijn
er geen statistieken? In Frankrijk b.v. liep het aantal bezoekers op. Waarom in
Nederland ook, of niet? Had dit met financiële voorwaarden te maken, of met het
artistieke gehalte, of met het repertoireaanbod, of met een bewuste anti-houding?
Heeft de vermaaksector gefunctioneerd waar andere vrijetijdsmogelijkheden beperkt
werden? (Werden er minder boeken gepubliceerd? Stootte de film af?). Of nam het
publiek veeleer toe, omdat we toch allemaal Hollanders onder elkaar waren? Werd
de voorstelling wel eens een soort manifestatie, een experimenteel bewijs dat de
verschrikking van de tijd de geestelijke weerbaarheid niet vermocht aan te tasten
(cfr. de Oosteuropese connotatie-strategie onder het publiek nu nog steeds)? En als
het theater eventueel een middel werd om de realiteit te ontvluchten, wàt vonden de
vluchters dan in het theater? Het antwoord is afhankelijk van een diepgaande analyse
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van het aangeboden repertoire, niet op te vangen in een tabel. Wel wordt er een
heleboel meegedeeld
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over de maatregelen in verband met de corporatisering van de acteurs en de
‘ontjoding’, maar welke bedoeling de Duitsers resp. de collaborerende makelaars
met het theater hadden, wordt niet omstandig aangepakt. Bestonden er duidelijke en
niet te ontlopen richtlijnen? Welke prioriteit valt er te onderscheiden? Geldt dit enkel
voor het spreektheater, of werden cabaret, revue, operette of circus e.a. op gelijke
wijze door verordeningen getroffen? Ik had graag een aantal van deze historische
beschikkingen als document en bron zondermeer gepubliceerd gezien. Dan zouden
de inhoud en de formulering van de anti-joodse reglementering hun historische functie
en betekenis vrijgeven. Dan kon ook enig inzicht ontstaan in de aard van de militaire
of andere censuur, in de criteria, in de eventuele verbodslijst die al dan niet de
openbaarheid heeft bereikt. Heeft de controle op het theater ook elders repercussies
gehad, b.v. op de Toneelschool, bij de studenten zowel als bij de docenten? Zijn
Duitse gezelschappen op bezoek geweest? Enz, enz.
Als deze feiten en gegevens zo stevig mogelijk gebundeld worden, komen andere
vragen in aanmerking. Heeft de propaganda, als dat een mogelijke evaluatie van het
gehalte van de theaterpraktijk zou zijn, iets opgeleverd? Zijn b.v. de acteurs die na
de reglementering bleven spelen, te betrekken bij de collaboratie? Zij
desolidariseerden zich van hun Joodse mede-acteurs, eventueel bevorderden zij actief
een tijdsklimaat; het eerste is principieel niet te verontschuldigen, maar is daarmee
ook automatisch het tweede bewezen? Hebben de Nederlandse acteurs (ook de
managers, directeurs en regisseurs) ooit aan enig gewetensonderzoek gedacht? Is het
bij morele verontwaardiging en wat tijdelijk beroepsverbod gebleven? Is er sprake
van enig verzetstheater? Daarmee bedoel ik niet de kamerdramatiek van L. Berger,
maar enig verzet vanaf de scène tijdens de voorstelling? Of aan te duiden in
repertoire-manipulatie, tekstvervorming, gestiek, accentuering, interpretatie,
incidenten? Is er enig verzet in de zaal te noteren (connotatie, interpretatie, afwijzing,
bijval, parallelwerking)? Zijn er voorstellingen geweest waarvan dient gezegd dat
ze de vijand hebben aangemoedigd of de opvattingen van de Nieuwe Orde ondersteund
of uitgedragen? En hoe is de bestraffing van theaterlui na de oorlog gebeurd? Nog
enkelen weten wat Cor Van der Lugt Melsert aanvankelijk te beurt is gevallen, maar
kon dat in dit nummer niet geglobaliseerd? Rechtstreekse en actieve collaboratie
mogen zeldzaam gebleven zijn, de continuering van het beroep is achteraf moeilijk
goed te praten, ofschoon... spelen was het enige wat ze hadden om te overleven...
Om uiteindelijk die toch dominante vraag te kunnen beantwoorden: vormt het theater
tussen 1940 en 1944 een breuk in de Nederlandse theatergeschiedenis? Is enige
wijziging in de gerichtheid van het spelen aanwijsbaar? Is enige beoordeling van het
gehalte mogelijk? Deze vragen raakt deze aflevering nauwelijks aan, ook al is geen
enkel artikel echt overbodig. Het komt me voor dat de structuur en de vraagstelling
van dit nummer veel te vereenvoudigend zijn gebleven. Theaterwetenschappelijk
wordt nergens het probleem aangesneden hoe je dergelijke complexe periode
methodologisch inkadert en methodisch onderzoekt. Dat, mocht dit wel zijn gebeurd,
in een enkele aflevering alles zou zijn uitgezocht, is natuurlijk ondenkbaar. Maar ik
blijf erbij dat de afwezigheid van de grondvragen een indicatie is van de grote onernst
waarmee het thema werd behandeld. Anecdotiek vervangt nooit de essentie.
C. Tindemans
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Boekbespreking
Godsdienst
Gijs Bouwman, De vrouwelijke waarden in de theologie van Paulus, Altiora,
Averbode, 1981, 204 pp., BF. 375/ f 26,50.
Na zijn voortreffelijke boek Paulus aan de Romeinen (Averbode, 1980) heeft de
Tilburgse hoogleraar in het Nieuwe Testament thans een cahier het licht doen zien
dat, naar het mij voorkomt, zowel in exegetische als in feministische kring het nodige
stof zal doen opwaaien. Terwijl Paulus door de feministische theologen namelijk als
een uitgesproken mannelijk type wordt ervaren, wil de schrijver daarentegen aantonen
‘dat de theologie van Paulus in wezen vrouwelijk is. Grondthema van die theologie
is de mystieke eenheid met Christus.... Deze levensgemeenschap met God is een
oer-vrouwelijk beeld, dat zijn prototype vindt in de verbondenheid van moeder en
kind vóór de geboorte’ (p. 16).
Heel het boek van Bouwman is geschreven om ons duidelijk te maken dat de man
Paulus veel vrouwelijker was dan de meesten van ons denken (en waarschijnlijk ook
dan hijzelf wist), maar dat deze vrouwelijkheid bijna geheel is verdrongen door de
patriarchale cultuur waarin hij leefde. Aan dit laatste aspect besteedt de auteur
ongeveer de helft van zijn publikatie. Hij beweert namelijk dat heel die patriarchale
cultuur van Israël in diepste wezen een tegen-cultuur is, één grote reactie tegen de
vruchtbaarheidsriten van het volk van Kanaän. Men zou het betoog van Bouwman
aldus kunnen samenvatten: ‘De Bijbel is anti-feministisch omdat de Kanaänitische
religie, waartegen Israël zich afzet, een uitgesproken vrouwelijk karakter had’. Zo
probeert de auteur ons er bijvoorbeeld van te overtuigen dat we het zgn. tweede
scheppingsverhaal (Genesis 2-3) precies omgekeerd moeten verstaan: niet de man
is de oorsprong van het leven, maar de vrouw; niet de vrouw heeft gezondigd, maar
de adam.
Paulus, opgegroeid en opgevoed in de patriarchale cultuur van het jodendom, heeft
- aldus Bouwman - op een bepaald ogenblik in zijn leven een ervaring gehad die zijn
theologie ten diepste heeft beinvloed: het conflict met de kerken in Galatië, die wel
iets voelden voor de besnijdenis, omdat de cultuur in Klein-Azië in hoge mate
matriarchaal was. Door het her-invoeren van de besnijdenis zou het christendom dus
een min of meer exclusieve mannengodsdienst zijn geworden en dàt lokte de Galaten
wel. Door zich op een beslissend moment van zijn leven dus te keren tégen zijn
patriarchale joodse verleden, kwamen bij Paulus de sinds lang verbleekte vrouwelijke
trekken in het beeld van God weer scherper naar voren.
Dit cahier heeft mij veel geleerd. Met name de informatie over de toestand van de
religie in Klein-Azië en het daar (over)heersende matriarchaat werpen een verrassend
licht op bepaalde woorden en beeldspraken die de apostel bezigt. Men ervaart hier
op zijn best wat een sociologische exegese kan betekenen. Bouwmans boek heeft
veel zaken aangestipt die om nadere uitwerking vragen, zowel wat betreft teksten in
het Oude Testament als waar het gaat om de brieven van Paulus zelf.. De vraag waar
ik mee blijf zitten na lezing van dit intrigerend werk is: wanneer moet ik nu een
verhaal, een tekst, een wet uit het O.T. ‘omkeren’ om de juiste zeggingskracht ervan
te achterhalen, en wanneer moet ik de tekst laten zoals hij is? Dit hermeneutisch
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probleem komt mijns inziens te weinig ter sprake in dit creatieve cahier (het enige
dat de schrijver erover zegt staat op p. 82 en dat is naar mijn oordeel wel wat erg
mager). Terloops wil ik wijzen op een vervelende fout die op een cruciaal
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moment in het betoog is gemaakt. Op p. 124 schrijft de auteur dat hij een letterlijke
vertaling van de belangrijke passage uit Galaten 3:26-28 afdrukt, maar dat is helaas
niet het geval. De vertaling van Bouwman geeft namelijk: ‘mannelijk of vrouwelijk’,
terwijl Gal. 3:28 luidt: ‘mannelijk en vrouwelijk’. Gelukkig gaat Bouwman in de
uitleg die erop volgt wél uit van de correcte tekst, zodat er ofwel sprake is van een
Freudiaanse verschrijving of domweg van een zetfout. Met andere woorden: de
gegeven uitleg is correct, de afgedrukte vertaling (op p. 124) niet!
We hebben in dit cahier te maken met een verrassende en intrigerende problematiek.
Ik ben ervan overtuigd dat er in de komende tijd de nodige publikaties zullen
verschijnen die, met dit boek als vertrekpunt, de zaak van de feministische theologie
verder zullen dragen. Want waar het Gijs Bouwman ten diepste om gaat is een
herwaardering of beter nog een opwaardering van het vrouwelijke in God en meer
nog in de theologie.
Panc Beentjes

Hanna Lam & Sienie Strikwerda (red.), Leer mij de vrouwen kennen.
Werkboek over feminisme en christendom, Boekencentrum, Den Haag,
1981, 197 pp., f 22,90.
In dit boek leren wij vrouwen kennen uit het verleden: vrouwen uit de Bijbel en uit
de geschiedenis van de kerk. We zien hoe zij leefden, hoe zij geloofden en hoe zij
staande zijn gebleven. Zo trekken aan ons voorbij: Mirjam, Rachel en Lea, Marcella
en Paula, Katherina von Bora en Teresa van Avila, Aletta Jacobs... Maar ook vrouwen
van vandaag leren we kennen. Zij vertellen over hun eigen geschiedenis en hun
Godsbeleving. Zij dromen hoe het anders kan, ja anders moét: een menselijker kerk
en een menselijker samenleving.
Dit boek is geschreven om alle feministen te helpen, of zij zich nu zo noemen of
niet, of het vrouwen zijn dan wel mannen. Het is een boek geworden met vragen,
een boek dat begrip vraagt en antwoorden zoekt. De lezer(es) wordt verder geholpen
met een uitstekende literatuuropgave van Nederlands--talige publikaties (pp. 190-192),
terwijl bovendien na elk artikel speciale literatuur te vinden is.
De enige kritische kanttekening die ik na het lezen van dit beslist boeiende (soms
ook trieste) boek wil plaatsen betreft zijn titel. Het bepalend lidwoord de in die titel
drukt in de beleving een generalisatie door, die mijns inziens onjuist, ja zelfs
schadelijk is voor de zaak waar deze tien schrijfsters terecht aandacht voor vragen.
Juist dergelijke generalisaties (‘Jij behoort nu eenmaal tot “de” mannen’) dient men
te vermijden.
Doordat bij elk van de tien artikelen (in een aparte kleur) voortdurend vragen
worden gesteld, is het boek uitermate bruikbaar voor gespreks- en werkgroepen. Als
één ding mij duidelijk is geworden, dan is het wel: wat een wonder dat nog zoveel
vrouwen zich bekennen tot die mannen-kerk!
Panc Beentjes
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Nico Tromp (inl. en vert.), Mens is meervoud. Het Hooglied, Altiora,
Averbode, 1982, 110 pp.
Een onbevangen lezer van het Hooglied zal vinden dat hij een bundel liefdesliederen
voor zich heeft. Een jongen en een meisje maken elkaar het hof; het Hooglied bezingt
de wonderlijke wegen van hun avonturen met elkaar. Maar zulke onbevooroordeelde
waarnemers zijn er in de loop van de eeuwen niet veel geweest. Het was ook wel
moeilijk om geen gekleurde bril op te hebben: van de ene kant was er een groeiende
eerbied voor de Bijbel als Gods eigenste woord. Aan de andere kant een toenemende
huiver voor lichamelijkheid en seksualiteit. Als erotiek beschouwd wordt als een
noodzakelijk kwaad, dan komt de natuurlijke, vanzelfsprekende betekenis van het
Hooglied uiteraard in de verdrukking. Hoe kan het Hooglied nu tot de heilige boeken
van jodendom en christendom behoren als het gaat om iets bedenkelijks als een
gewoon minnedicht? Dat is ongeveer het kader waarbinnen dr. Nico Tromp,
hoogleraar te Utrecht en kenner bij uitstek van de poëtische geschriften van het Oude
Testament, met nieuw elan dit ‘Lied der liederen’ becommentarieert. Het cahier
opent met een erg geslaagde vertaling van dit bij tijd en wijle weerbarstig Hebreeuws
(de toelichting op pp. 22-29 maakt dat overduidelijk). Dan worden we geconfronteerd
met een aantal belangrijke opvattingen in de geschiedenis van de uitleg (allegorie,
mythologisch ritueel, typische zin). Wanneer de auteur daarna de architectuur van
het Hooglied aan de orde stelt, wordt langzaamaan duidelijk waar hij zelf het meest
voor voelt. Het
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Hooglied bezingt de liefde als een macht waardoor een mens tot zichzelf komt; het
gaat om de zegeningen van het verbond tussen man en vrouw. Daarmee - en de
schrijver benadrukt dat terecht op p. 68 - velt het Hooglied overigens geen oordeel
over ándere relatievormen! Een mijns inziens zéér belangrijke paragraaf, zeker voor
hen die met ongenuanceerde feministische kreten de atmosfeer vaak bederven, is die
over ‘de vrouw in de joodse traditie’ (pp. 93-96). Na het lezen van deze zéér cruciale
bladzijden krijgt men een totaal andere kijk op de veelal als stuitend ervaren zinsnede
over de vrouw in het zgn. Achttiengebed (‘Gezegend, omdat Hij mij niet als vrouw
geschapen heeft’). Met een tweetal kanttekeningen, die overigens niets afdoen aan
dit schitterend cahier, wil ik besluiten. In de interessante paragraaf 5.2 brengt de
auteur een grote hoeveelheid materiaal boven tafel, wanneer het gaat om de kwestie
waar het Hooglied geschreven is. Als meest voor de hand liggende plaatsen komen
Alexandrië en Jerusalem in aanmerking, beide met uitstekende papieren. Jammer
alleen dat de schrijver zijn eigen standpunt in het midden laat, zodat elke lezer zelf
maar moet kiezen. De tweede opmerking betreft een detail. Tot tweemaal toe (p. 89;
p. 95) spreekt Tromp over de vrouw en de eerste zonde en verwijst dan naar Sir.
42:13 v. Gelet op de context van deze passage lijkt mij die verbinding niet op zijn
plaats. De indruk over het cahier als geheel is erg positief; naast het deskundig
commentaar van de auteur en zijn boeiende vertaling uit de grondtaal zal ook het
aanhangsel met teksten van kerkvaders, mystici en dichters over het Hooglied door
velen gewaardeerd worden.
Panc Beentjes

Filosofie
Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Filosofie en kritische theorie, vertaling
van Ilonka de Lange, keuze, inleiding en aantekeningen van Michiel
Korthals, Boom, Meppel-Amsterdam/Denis, Deurne, 1981, 196 pp., BF.
485.
De twee teksten die in dit deeltje bijeen zijn gebracht behoren tot de meest
fundamentele uit de geschiedenis van de Frankfurter Schule. Beide dateren uit 1937,
dus uit de tijd van de ballingschap van het Institut für Sozialforschung in Amerika.
Het zijn vooral programmatische artikelen, waarin de grondtrekken van de kritische
theorie, zoals die Horkheimer en Marcuse indertijd voor ogen stond, bondig worden
samengevat. In de jaren zestig hebben beide auteurs hun artikelen van een voorwoord
voorzien, waarin zij op hun vroegere stellingname reflecteren; ook deze latere
reflecties zijn opgenomen, waardoor men tevens zicht krijgt op de ontwikkeling die
het denken van de Frankfurter Schule na de Tweede Wereldoorlog heeft doorgemaakt.
Michiel Korthals voorzag de vertaling van een zakelijke, informatieve inleiding.
Ger Groot
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E. de Strycker, Beknopte geschiedenis van de antieke filosofie. De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Ambo, Baarn, 1980, 215 pp., BF.
395.
Deze al wat oudere geschiedenis van de antieke filosofie is, na jaren niet verkrijgbaar
te zijn geweest, nu opnieuw uitgegeven, en de wat belegen afkomst is aan dit boekje
duidelijk af te zien. Niet alleen is de bibliografie sterk verouderd, maar ook sluiten
opzet en verwerking van de stof nauwelijks meer aan op wat we nu van een dergelijke
inleiding zouden verwachten. Het zijn immers vooral de dynamiek van, en de
inspiratie achter, het denken van filosofen uit vroeger tijden, waarnaar nu onze
belangstelling uitgaat. De resultaten van dat denken, hoe belangrijk ze ook zijn,
blijven, wanneer ze niet op die dynamiek worden betrokken, maar al te vaak dode
systemen, die uiteindelijk met filosofie in de ware zin van het woord nog maar weinig
hebben uit te staan. En het zijn vooral die ‘systemen’ die door de Strycker worden
uiteengezet, schools en zeer gewetensvol, maar zonder nauwelijks nog enig spoor
van filosofisch leven na te laten. Ook al is het waar dat er in Nederland vrijwel geen
enkele andere recente geschiedenis van de antieke filosofie te vinden was, toch had
men zich deze heruitgave wel kunnen besparen.
Ger Groot
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Karl R. Popper, Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, op
grond van manus-cripten uit de jaren 1930-1933 verzorgd door Troels
Eggers Hansen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1981, 511 pp.,
DM. 49 pb/74 geb.
Het in 1934 verschenen hoofdwerk Logik der Forschung van Karl Popper maakte
in eerste instantie deel uit van een veel omvattender studie over de twee
hoofdproblemen van de epistemologie: het inductieprobleem en het
afgrenzingsprobleem, d.w.z. respectievelijk de vraag hoe men vanuit een eindige
reeks particuliere waarnemingen kan komen tot algemeen geldende wetten, en de
vraag waarin wetenschap zich onderscheidt van andere vormen van verklaring van
de wereld, zoals de metafysica. Zoals bekend introduceerde Popper als oplossing
van de tweede vraag het zgn. ‘falsificeerbaarheidscriterium’: een theorie is
wetenschappelijk te noemen, als er, minstens in principe, testprocedures denkbaar
zijn waarmee deze theorie empirisch zou kunnen worden weerlegd. Dat wil uiteraard
niet zeggen dat een theorie ook in feite weerlegd zou moeten zijn, want dan zou men
een merkwaardige wetenschap overhouden. Het zijn juist theorieën die in principe
weerlegbaar zijn, maar in feite nog niet zijn weerlegd, die het corpus van de
wetenschap uitmaken.
Dit alles werd door Popper voor het eerst in zijn Logik der Forschung naar voren
gebracht, en geldt sindsdien als het kernpunt van zijn wetenschapsfilosofie. Minder
bekend is dat ook het andere epistemologische hoofdprobleem langs dezelfde lijnen
werd opgelost. Popper vat een theorie, die tot stand is gekomen op basis van een
eindige reeks waarnemingen, op als een hypothese die, als ze sterk genoeg is, steeds
opnieuw, maar nooit definitief kan worden bevestigd. Een algemene wet is dus nooit
helemaal zeker, maar blijft altijd, althans in principe, weerlegbaar. Hier fungeert het
falsificeerbaarheidscriterium dus als brug over de logische kloof tussen de eindige
reeks specifieke waaarnemingen en de pretentie van algemeengeldigheid van
wetenschappelijke wetten en theorieën.
Deze dubbele kracht van het falsificeerbaarheidscriterium is door de
publikatiegeschiedenis van Poppers theorieën enigszins op de achtergrond gebleven.
Terwijl de eerste kant al uitgebreid in de Logik der Forschung werd belicht, duurde
het nog geruime tijd voordat ook de tweede ‘poot’ in latere geschriften (zoals
Conjectures and Refutations van 1962) werd uitgewerkt. Beide hangen echter nauw
en, zo mogen wij wel zeggen, op elegante wijze met elkaar samen en gaan, zoals
gezegd, ook op één eerder project terug. Het is dan ook goed dat het manuscript van
dit vroege werk nu, bijna vijftig jaar later, alsnog is uitgegeven. Helaas konden van
het deel waarin het afgrenzingsprobleem werd behandeld en dat later in verkorte
vorm als de Logik der Forschung zou worden gepubliceerd, nog slechts enkele
fragmenten worden teruggevonden. De verhandeling over het inductieprobleem is
echter volledig bewaard gebleven.
Deze uitgave is dan ook niet alleen van historisch belang, als document van de
denkweg die door Popper vóór de publikatie van zijn hoofdwerk is afgelegd, maar
ook als systematisch geschrift, omdat de coherentie van Poppers epistemologie en
wetenschapsfilosofie daarin wellicht nog duidelijker dan elders naar voren komt.
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Het boek werd bovendien door de redacteur T.E. Hansen zo voortreffelijk verzorgd,
dat men rustig van een tekstkritische uitgave mag spreken.
Ger Groot

G.E.M. Anscombe, From Parmenides to Wittgenstein, Basil Blackwell,
Oxford, 1981, 141 pp., £10.
Dit eerste deel van de verzamelde artikelen van Elisabeth Anscombe heeft, zoals de
titel al aangeeft, de geschiedenis van de filosofie als rode draad. Zeker wel het meest
algemene thema dat men aan een collectie filosofische artikelen kan geven. Dat wil
niet zeggen dat er in deze bundel geen duidelijker lijn te ontdekken zou zijn dan
enkel die van het chronologisch verloop. Anscombe concentreert zich vooral op de
logische problemen die direct verband houden met de metafysica (de voluit
metafysische thema's komen in het tweede deel van de verzameling aan bod, terwijl
het derde deel is gewijd aan ethische, politieke en godsdienstfilosofische
vraagstukken). Van de moderne filosofen krijgen vooral Hume en Wittgenstein veel
aandacht, maar het hoofdaccent ligt toch wel op de Griekse filosofie: Plato, Aristoteles
en Parmenides, wiens werk door Anscombe, met een variant op Whitehead, wordt
gekarakteriseerd als de grondtekst waarop heel de Westerse filosofie eigenlijk niets
anders dan een verzameling voetnoten zou zijn.
Ger Groot
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Raymond Aron, Le spectateur engagé, entretiens avec Jean-Louis Missika
et Dominique Wolton, Julliard, Parijs, 1981, 341 pp.
Raymond Aron is in Frankrijk niets minder dan een fenomeen. Journalist en
ex-professor aan het Collège de France, schrijver van dikke wetenschappelijke werken
over sociologie, geschiedenis en filosofie, en commentator van de dagelijkse politieke
realiteit in zijn columns in Le Figaro en L'Express: het zijn evenzovele facetten van
één en dezelfde persoonlijkheid. Een allerminst onomstreden persoonlijkheid ook,
die vooral gedurende de jaren vijftig met zijn consequent ‘Atlantisch’ standpunt het
grootste deel van links-intellectueel Frankrijk tegen zich in het harnas joeg, en zich
bij de studentengeneratie van 1968 met zijn boekje La révolution introuvable al
evenmin populair maakte. Het was duidelijk, zo schrijven Jean-Louis Missika en
Dominique Wolton, zelf vertegenwoordigers van de laatste groep, in hun voorwoord
tot dit boek: ‘Raymond Aron n'était pas des nôtres...’
Toch was er iets verontrustends aan de persoon van Aron, dat het onmogelijk
maakte hem zonder meer als zijnde ‘rechts’ ter zijde te schuiven. Allereerst was daar
de heldere rationaliteit van zijn argumentatie, stoelend op een grote kennis van zaken
en een buitengewoon scherp analyserend vermogen. Bovendien wás Aron ook niet
altijd in het rechtse kamp te vinden; zo lag zijn standpunt inzake de oorlog in
Indochina en de Algerijnse kwestie in feite heel dicht in de buurt van dat van de
linkse partijen. En ten derde, misschien wel het meest verontrustend van alles, bleek
hij achteraf, zowel in zijn ‘rechtse’ als in zijn ‘linkse’ stellingnamen, maar al te vaak
gelijk te hebben gehad.
Dat maakte een discussie met deze ‘anti-conformistische intellectueel’ op den
duur onontkoombaar, aldus Missika en Wolton, en deze kreeg o.a. gestalte in een
drietal grote interviews voor de Franse TV, die nu in boekvorm zijn uitgegeven.
Allereerst ging het daarbij uiteraard om een nadere kennismaking met Aron, als
persoon, maar vooral als denker, analysator, ‘geëngageerd toeschouwer’ van een
halve eeuw wereldgeschiedenis. Een liberaal in de volle zin van het woord,
voortdurend op zijn hoede voor totalitarisme, voor ongefundeerde illusies, sceptisch
en met maar één onwankelbare overtuiging: dat de mensheid collectief en individueel
verloren is als men het geloof in de Rede laat varen.
Maar tegelijk vormen deze interviews een confrontatie tussen twee generaties,
tussen twee manieren van denken, die soms hard op elkaar botsen. Het is op die
punten, vooral waar Arons kritiek op de meirevolutie van 1968 ter sprake komt, dat
het gesprek zijn grootste felheid krijgt en Aron het meest direct wordt uitgedaagd.
Of men diens antwoorden hier en elders overtuigend vindt of niet, zal mede van de
persoonlijke smaak en visie afhangen. Zeker naar het einde toe lijkt ook Arons
persoonlijke keuze een belangrijker rol in zijn analyse te gaan spelen. Maar te allen
tijde blijven zijn uiteenzettingen van een uitzonderlijk hoog niveau, en lezing ervan
een buitengewoon prikkelende intellectuele ervaring. ‘En un mot: l'intelligence au
travail,’ om Missika en Wolton nogmaals te citeren.
Ger Groot
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Alan Chalmers, Wat heet wetenschap. Over aard en status van de wetenschap
en haar methoden, Boom, Meppel/Amsterdam - Denis, Deurne, 1981, 217
pp., BF. 500.
Ian Hacking (ed.), Scientific Revolutions, Oxford University Press, Oxford,
1981, 180 pp., £.3,50.
Chris Boers, Wetenschap, techniek en samenleving. Bouwstenen voor een
kritische wetenschapstheorie, Boom, Meppel/Amsterdam - Denis, Deurne,
1981, 217 pp., BF. 500.
‘Wetenschap is een samenhangend geheel van objectieve kennis, waarmee de
werkelijkheid steeds dieper wordt doorgrond’: zo zou men het nog steeds bij talloze
mensen levende beeld van het verschijnsel wetenschap kort kunnen omschrijven.
Dat het zo simpel niet ligt wordt ons door Alan Chalmers in zijn boek Wat heet
wetenschap zeer helder uit de doeken gedaan. Aan de hand van de opvattingen van
Popper, Kuhn, Lakatos en (in mindere mate) Feyerabend laat hij ons zien wat er in
het wetenschapstheoretisch debat van de afgelopen twintig jaar zoal overhoop is
gehaald en op welk punt de discussie inmiddels is aangeland. In zoverre loopt het
boek grotendeels parallel met de zeer populaire inleiding Het verschijnsel wetenschap
van Herman Koningsveld, maar is aanzienlijk simpeler dan deze en voor een eerste
kennismaking met dit probleemgebied dan ook meer geschikt.
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In het tweede deel van het boek ontvouwt Chalmers zelf een wetenschapstheorie,
waarbij hij een popperiaanse oriëntatie ten aanzien van de eigenstandigheid
(objectiviteit) van de wetenschappelijke theorievorming combineert met een aan
Lakatos ontleende benadering van de ontwikkeling van de wetenschap en een zeer
aantrekkelijke instrumentalistische visie op de status van theorieën. Deze laatste
zouden volgens Chalmers geen ‘pogingen zijn te verklaren hoe de wereld er werkelijk
uitziet’, zij vormen geen afspiegeling van de werkelijkheid (zoals Popper wil), maar
constructies daarnaast, die slechts via de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek
aan de werkelijkheid zouden zijn gerelateerd. Wat de functie van theorieën dan is
maakt Chalmers niet geheel duidelijk, maar men kan vermoeden dat hij ze vooral
zou omschrijven als ‘organisatieprincipes’ van de concrete wetenschappelijke
activiteit.
Wie na Chalmers' uiteenzettingen ook wel eens iets van de ‘grote vier’ van de
wetenschapstheorie zelf zou willen lezen, kan terecht in het recent verschenen
bundeltje Scientific Revolutions onder redactie van Hacking, waarin enkele
fundamentele teksten van Popper, Kuhn, Lakatos en Feyerabend zijn opgenomen
(de tekst van de laatste verscheen overigens al eerder in Nederlandse vertaling; zie:
H. Kunneman (red.), Wetenschap en ideologiekritiek, Meppel/Amsterdam, 1978).
Een viertal aanvullende artikelen behandelen de wetenschapstheorie van vóór Popper
(Dudley Shapere en Hilary Putnam), de wetenschapsfilosofie van Lakatos (Ian
Hacking) en de wetenschappelijke vooruitgang via het proces van ‘problem-solving’
(Larry Laudan).
Zo helder als de tot nu toe besproken boeken zijn, zo warrig is het boek van Chris
Boers, Wetenschap, techniek en samenleving. Zoals de titel al aangeeft gaat het hier
niet langer om een wetenschap-immanente benadering, maar wordt de
maatschappelijke rol en relevantie van de wetenschap centraal gesteld. Een boeiend
onderwerp, mits men zich hoedt voor modieuze prietpraat. En helaas is dat Boers
lang niet altijd gelukt. Bovendien wordt de tekst, vooral aanvankelijk, tot
onleesbaarheid toe geplaagd door het drassig bargoens dat de laatste jaren vooral in
universitaire teksten tot ontwikkeling is gekomen. Gaandeweg trekt dit euvel wel
enigszins bij (ook went men aan
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alles), maar ook dan komt het boek nog nergens toe aan het trekken van een duidelijke
lijn, zodat men aan het einde ervan nog steeds niet goed weet wat Boers nu eigenlijk
wil. De helderheid wordt daarbij vaak ingewisseld voor een gewilde joligheid,
waarmee de schrijver kennelijk de toffe jongen probeert te spelen. Ironisch genoeg
wordt het boek er alleen maar pedanter door. Niets is tenslotte pijnlijker dan een
academicus, die wanhopig probeert geen academicus te zijn.
Ger Groot

Sociologie
Léon Poliakov, De arische mythe, Over de bronnen van het racisme en de
verschillende vormen van nationalisme, vert.: Ester Liebenthaler,
Arbeiderspers, Amsterdam, 1979, 436 pp., f 49,50.
Hoewel de mythe van de superioriteit van het ‘arische ras’ vooral in de nazi-ideologie
tot grote bloei is gekomen, gaan de wortels daarvan veel verder terug. Al in de 18e
eeuw begint de gedachte post te vatten dat het blanke ras niet alleen een geheel eigen
afstammingsgeschiedenis heeft, maar er bovendien vanuit zijn eigen aard toe is
voorbestemd te heersen over alle andere rassen, die dan uiteraard als inferieur worden
gekenmerkt. Deze theorieën werden in de tweede helft van de 19e eeuw, vooral op
politiek-ideologisch vlak, steeds radicaler doorgetrokken, wat uiteindelijk geleid
heeft tot de massale vernietiging van de Europese joden tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Het collectieve trauma van deze massamoord heeft geleid tot een radicale omslag
in het westerse denken, althans op ‘officieel’ niveau. Zo racistisch als het Westen
tot aan de Tweede Wereldoorlog vaak was, zo anti-racistisch werd het nu, althans,
het zij nogmaals gezegd, op ‘officieel’ niveau. ‘Dit alles,’ zo schrijft Léon Poliakov,
‘geschiedt op een manier alsof het Westen, uit schaamte of angst om racistisch te
lijken, er ook niet van wil horen dat het ooit racistisch is geweest.’ Er lijkt sprake te
zijn van een collectieve verdringing van een onverwerkt verleden.
Poliakov, vooral bekend vanwege zijn monumentale Histoire de l'antisémitisme,
tracht in dit boek de grondtrekken van dat westers racisme en superioriteits-denken
opnieuw boven water te krijgen, en wel allereerst via een voorbereidend onderzoek
naar de historische afstammingsmythen in het algemeen, in het tweede deel van het
boek toegespitst op de mythe van de Arische afstamming, zoals die vooral sinds de
Verlichting ingang heeft gevonden. Het bronnenmateriaal dat hij daartoe aandraagt
is van een indrukwekkende omvang; met grote eruditie en belezenheid schetst hij de
ontwikkeling van de ‘Arische gedachte’ in de diverse landen van Europa, vooral
Frankrijk, Engeland en Duitsland.
Minder overtuigend wordt het boek wanneer Poliakov tracht het verschijnsel met
behulp van psychoanalytische categorieën te verklaren (het bovenstaande wees daar
al even op). In de beschrijvende ideeëngeschiedenis is hij op zijn best, en daarin ligt
ook de grootste kracht van het boek. Bovendien wordt ook het therapeutisch oogmerk,
dat hij daarbij zegt na te streven, waarschijnlijk nog het beste gediend door de zuivere
descriptie.
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Ger Groot

Rita Bollen & Frank Moulaert, Racisten hebben ongelijk, Kritak, Leuven,
1982, 93 pp., BF. 160.
F. Moulaert (economist en lid van de werkgroep Polekar) en R. Bollen (juriste en
voorzitter van de werkgroep Stemrecht 82) verrichten reeds gedurende een aantal
jaren onderzoekswerk m.b.t. de tewerkstelling van gastarbeiders in de Belgische
economie, waarvan zelfs heel wat later gepubliceerde studies dankbaar gebruik
konden maken (o.a. die van ondergetekende als co-auteur verschenen in Economisch
en Sociaal Tijdschrift, nr. 1, 1982). Het was derhalve een goed idee al deze gegevens
nogmaals samen te bundelen, en vooral ook te actualiseren in een voor het groot
publiek bestemde publikatie, vlot geschreven, geïllustreerd door concrete gevalstudies
en leuke cartoons. In tegenstelling tot wat de agressief luidende (en daarom m.i.
ongelukkig gekozen) titel doet vermoeden, betreft het hier een
wetenschappelijk-objectieve studie in dewelke de auteurs aan de hand van de recentst
verschenen statistieken systematisch een aantal vooroordelen proberen te weerleggen
die heden ten dage leven bij de publieke opinie en
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die er grosso modo op neerkomen dat vreemdelingen parasiteren op onze sociale
zekerheid, en mede oorzaak vormen voor het bestaan van de economische crisis. In
een helder geschreven betoog, gespreid over zes hoofdstukken, tonen Bollen en
Moulaert aan dat zelfs in de huidige periode, de tewerkstelling van vreemdelingen
een essentiële rol vervult in de Belgische economie, en dat gastarbeiders, zowel op
juridisch als op feitelijk-praktisch vlak nog steeds door het Belgisch stelsel van sociale
zekerheid worden gediscrimineerd. In het laatste hoofdstuk geven de auteurs een
overzicht van een drietal parlementaire acties gevoerd ter verbetering van de
rechtspositie van de vreemdeling in België en daarbij formuleren ze een voorstel tot
verlening van een ‘burgerschap’-statuut aan elke gastarbeider die gedurende vijf jaar
regelmatig in België verbleven heeft, via hetwelk hij volledig dezelfde rechten op
sociale zekerheid zou krijgen als de Belgen, evenals het stemrecht op gemeentelijk
vlak. Boekjes als dit vervullen m.i. een belangrijke rol: ze roepen op tot begrip en
tot verzoening tussen verschillende bevolkingsgroepen in onze Vlaamse samenleving;
ze verdienen daarom een ruim lezersbereik.
E. Faucompret

Literatuur
Ward Ruyslinck, De boze droom het medeleven, Manteau,
Antwerpen/Amsterdam, 1982, 346 pp., BF. 495.
Het gedicht Sourdine van L. Gruwez begint als volgt: ‘En als er geen tederheid meer
is, laten wij de tederheid dan veinzen’ en het eindigt als volgt: ‘o, als er dan nog
tederheid is, / laten wij de tederheid vrezen / als een zeer oud zeer. Zoveel tederheid,
/ daar kon geen mens ooit tegen.’ Men kan het een perfecte samenvatting noemen
van de zielsgesteldheid van de jonge hoofdfiguur in Ruyslincks laatste roman, Wies
Van Peene, die ten onder gaat aan ‘de verschrikkelijke gave van het medeleven (die)
in zijn grondstof verwerkt was’ (p. 55). De boze droom het medeleven vormt met
zijn in 1978 gepubliceerde boek Op toernee met Leopold Sondag een tweeluik. De
filosoof Sondag vertegenwoordigt de ‘onbevooroordeelde, gezaghebbende kritische
denkers, die ons kunnen uitleggen wat er mis dreigt te lopen en wat we eraan kunnen
doen’ (p. 247) terwijl Wies Van Peene gezien kan worden als Sondags overgevoelige
alter ego, die overal eruitgegooid wordt omdat hij geen enkel wezen kan zien lijden
of het nu een schaap is dat ritueel geslacht moet worden voor een Marokkaans
besnijdenisfeest, een hond die voor experimenten vastgehouden wordt in een medisch
lab, een verlamde poliopatiënte of een mythomane vader die als een gewillige
mislukkeling de naastenliefde preekt en het gebrek aan wederzijds respect aanklaagt.
Ruyslinck heeft in het leven van zijn hoofdpersonage de ene ontgoocheling op de
andere gestapeld: Wies' vader die als kelner en duivel-doet-al zijn boterham probeert
te verdienen komt in de kleine criminaliteit terecht; zijn Waalse moeder is geregeld
in psychiatrische behandeling tot een rijke tapijtverkoper, die een ongewoon altruïsme
aan de dag legt, zich over haar ontfermt nadat zij haar man verlaten heeft; Su, het
enige meisje dat lief voor Wies is blijkt een fantasierijke oplichtster te zijn; zijn hond
die hij na een eenmanskruistocht uit de kooien van het medisch lab van het RUCA
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heeft bevrijd wordt door een buurman vergiftigd; hij zelf wordt na een paar maanden
opleiding in het Theologisch en Pastoraal Centrum doorgezonden, knapt wat
karweitjes op in een car wash-bedrijf en een drukkerij, wordt werkloos en belandt
uiteindelijk in dezelfde psychiatrische inrichting bij dezelfde dokter die zijn moeder
behandeld heeft. En dit is nog maar een staalkaart van alle ellende die over het boek
verspreid ligt. Vele al eerder uitgewerkte thema's komen ook in deze roman weer
aan bod: de menselijke onmacht tot existentie, de vereenzaming van de mens, kritiek
op en hekeling van maatschappelijk toestanden, geloofsproblematiek met
Walschap-achtige accenten, inzet voor het mishandelde dier, rol van het noodlot,
pessimistische wereldvisie en onbestemde schuldgevoelens van het hoofdpersonage.
In Wies Van Peene komen zowat alle opgekropte gevoelens van de auteur tot
ontlading, 350 pp. lang. Te lang echter om de spanning vol te houden, zodat dit
pleidooi voor menselijk medeleven door zijn retoriek wegglijdt in het drijfzand van
een zeurderig, te sentimenteel medelijden.
J. Gerits
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Paul Snoek, Schildersverdriet, Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1982,
45 pp.
Van de bundel Schildersverdriet waren maar twee cycli voltooid toen Snoek in
oktober '81 verongelukte. De zevenarmige kandelaar die de schilder Snoek met een
symbolische en wellicht ook mercantiele bedoeling op zijn grafisch werk aanbracht
staat in een reliëfafbeelding op het omslag. Het streven naar het maken van iets
perfects, iets heiligs, eindigt in Schildersverdriet in bed: ‘Ja mijn bed is mijn zevende
hemel’ (p. 12). Het is een cyclus vol berusting: ik ben tot alles bereid, zegt de dichter
(p. 18), mijn lichaam heeft de koude aanvaard (p. 19), als je rijp bent doet vallen
weinig of geen pijn (p. 20). Af en toe komen we nog ‘gedichten’ tegen,
aftakelingslyriek en sarcastische grapjes en ook soms banale pseudo-diepzinnige
verzen zoals b.v. ‘Doodstil gedicht’ (p. 10). De zangen van Lesbos is een cyclus van
5 sonnetten waarin een ik en een zij met tong, lippen en vingers versmelten tot een
wij in een saphische liefderoes. Zeven gedichten (toeval?) uit de nalatenschap van
de dichter werden door Paul de Wispelaere als ‘Losse gedichten’ toegevoegd. In
deze gedichten overwegen de motieven van de zee, het aanspoelen, het zwemmen,
zo typisch voor Snoek. ‘Onder water ben je steeds alleen, / maar eenzaam nooit’ (p.
39) drukt de overtuiging uit van de dichter die zich door God in slaap geblazen voelt
met het gedicht van zijn adem (p. 41). Een wel verrassende versregel in de context
van zijn plotse dood. Niet om Schildersverdriet zal Snoeks naam als dichter bekend
blijven maar om zijn kwaliteiten als aristocratische woordensmid die zilver smolt in
zijn gedichten en edel toverde aan de wervels van de schoonheid.
J. Gerits

Erik van Ruysbeek, Verzamelde gedichten, Orion - Colibrant, Beveren,
1981, 343 pp.
Na de bloemlezing uit zijn poëzie, verschenen tussen 1963 en 1975 in de serie
‘Poëtisch erfdeel der Nederlanden’ (Vlaamse Pockets, 1976) is thans het volledige
oeuvre van Erik van Ruysbeek gepubliceerd waarin nog twee onuitgegeven bundels
zijn opgenomen: Wijding der leegte en De transparante wereld. De poëzie van van
Ruysbeek wordt gekenmerkt door een evolutie van een besef van absurditeit (de
mens leeft eenzaam, bij toeval, op een planeet die doelloos door de ruimte dwaalt,
cf. Weerklank, 1947) naar de belijdenis van een kosmische al-beleving van een
fundamentele eenheid met sterk wijsgerig-idealistische en symbolische accenten (cf.
het slotgedicht, p. 333). ‘Veel meer dan gedichten in gebruikelijke Europese zin, zijn
ze ervaringsoefeningen, meditaties, verwezenlijkingsmomenten, ontdekkingstochten
op dit geestelijk itinerarium’ schrijft de dichter zelf in het Ten geleide. Meditatiestof
vindt hij zowel in de wijsheid van de niet op het ego gerichte Oosterse levensfilosofie
als in de speculatieve, mystieke dimensie van het christendom. Als essayist heeft E.
van Ruysbeek in de jaren vijftig o.m. zijn visie op poëzie en experiment en op de
evolutie van de poëzie uiteengezet. In zijn Brief aan Karel (Jonckheere), geciteerd
door Jan Walravens in Waar is de eerste morgen? schreef Van Ruysbeek: ‘Wij
ontwrichten niets, wij tasten de kern van het woord niet aan. Integendeel, het woord
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krijgt bij ons een haast sacrale waarde, en ook sacrale kracht, wij willen die kern
zuiverder doen verschijnen, haar puur en miraculeus, opnieuw, nieuw laten fonkelen’.
Maar in de openingsverzen van ‘Mana’ (wat sacrale kracht betekent) relativeert hij
niettemin de macht van het woord als volgt: ‘Wat ik zoek is niet te vinden / dan in
de stilte voorbij het woord’ (p. 40).
Van het Niets als louter leegte naar het Al als afgrond en als eenheid van het ik
en de wereld, dat is de weg van de dichter die men in zijn Verzamelde gedichten kan
volgen.
J. Gerits

Louis Couperus, Verhalen, Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1981, 164
pp.
Na het succes van Eline Vere (1889) schreef Couperus Noodlot (1890) en Extaze
(1892) en in dezelfde periode ook een aantal verhalen die een aantal kentrekken en
soms zelfs personages met die romans gemeenschappelijk hebben. Kareltje uit het
verhaal ‘Een zieltje’ is net zoals Jules van Attema uit Extaze overgevoelig en
dweepziek. Het verhaal ‘Kleine raadsel’ heeft als ondertitel: Uit het dagboek van
Taco Quaerts, dat een personage uit Extaze is. Vanaf de jaren '90 begint voor Couperus
ook het reizen en zwerven door Europa. ‘Uitzichten’ met een beschrijving van
hotelkamers in Stockholm, Parijs, Oostende en Chaudfontaine en ‘Hoge troe-
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ven’ dat zich afspeelt aan een gefingeerd Grieks koninklijk hof zijn daarvan o.m.
een illustratie. Het noodlot, wezenlijk bestanddeel van Couperus levensvisie, treffen
we aan in ‘Epiloog’ en ‘Een verlangen’. Terwijl uit ‘Een illusie’ de ontgoocheling
en sterke levensonmacht van de hoofdpersonages blijkt: Carel Armand kan zijn
geliefde Tila alleen maar gesublimeerd geestelijk lief hebben en moet haar daarom
onvoldaan en ontroostbaar verdrietig achterlaten. Deze zeven verhalen van Couperus,
door het Spectrum al uitgegeven in 1963, kregen in 1981 een nieuwe editie.
J. Gerits

Theater
Helmut Pillau, Die fortgedachte Dissonanz. Hegels Tragödientheorie und
Schillers Tragödie, W. Fink, München, 1981, 253 pp., DM. 48.
De confrontatie tussen Hegel en Schiller, in deze studie het thematische centrum, is
geen literairhistorische stelling maar een geschiedenisfilosofisch dispuut waarin
opvatting, uitwerking en horizon ingebed liggen in de ideële en creatieve verwerking
van de Franse Revolutie. Beide auteurs worden aangetrokken om na te gaan hoe ze
hun opstelling t.o. de gebeurtenissen in de tijd geobjectiveerd hebben. Waar Hegel,
vanuit zijn analyse van de verhouding tussen klassiek en romantisch drama middels
een kruisverhoor met het antieke drama, de subjectiverings-tendens van het
romantische drama essentieel afwijst, pragmatiseert Schiller zijn tijdsidioom in de
dialectiek van de dramatische handeling (Don Carlos), in de provocatieve autonomie
van het individuele gedrag (Wallenstein) en in een convergente verbinding van
autonoom handelen te midden van een (chorisch) gemeenschapsraam (Die Braut von
Messina). Bij beide auteurs luidt de conclusie dat, hier eenzijdig filosofisch
beargumenteerd en zonder de tijdsmaatschappelijke componenten enige rol van
betekenis toe te kennen, de revolutiedrang regressief wordt teruggenomen in een
esthetisch-ahistorisch wensontwerp dat de fundamenten van een gewijzigde
menselijkheid weliswaar bewaart maar de concrete allusies op staatsorganisatie en
menselijke heroriënteringsbehoefte in een gedramatiseerd-historisch kostuummilieu
vervreemdt.
C. Tindemans

Michael Patterson, Peter Stein. Germany's leading theatre director,
Cambridge UP, Cambridge, 1981, 186 pp., hc £17,50/pb £5,50.
Bedoeld als introductie in de produktie en de werkwijze van de Westduitse regisseur
Peter Stein, bepalend theaterkunstenaar in de Schaubühne am Halleschen Ufer die
sedertkort am Lehniner Platz in West-Berlijn resideert, groeit het werk vanuit de
interesse en de eerbied voor het theatrale resultaat uit tot een indringende analyse
van modernistisch theaterregiewerk. De evolutie is chronologisch opgevat, tracht
eerst de voorzichtige principes te vatten in het debuutwerk maar concentreert zich

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

daarna volop op de beschrijving van het Berlijnse oeuvre. Bij deze beschrijving
alleen, op zich al merkwaardig in detaillering en methode, blijft het niet; S. dringt
door in de code van een theaterarbeider, in de beginselen van zijn theater en hét
theater in deze tijd, daarbij geenszins de zwakkere aspecten uit de weg gaand. Zonder
regelrechte monografie te worden, is het boek wel een zorgvuldige kroniek van wat
het inhoudt theater te maken dat over de dagelijkse consumptie heen in zijn esthetische
identiteit en zijn ideële verantwoording erin slaagt een zin uit te beelden voor de
dingen die in deze tijd omgaan of uitblijven.
C. Tindemans

Die Ausnahme und die Regel von Bertolt Brecht, Eine Dokumentation der
Aufführung des Berliner Ensembles 1980, Regie Carlos Medina, 184 pp.
Mutter Courage und ihre Kinder von Bertolt Brecht, Eine Dokumentation
der Aufführung des Berliner Ensembles 1978, Regie Peter Kupke, 164
pp.
Brecht-Zentrum der DDR, Berlin, 1981.
Deze, typografisch veeleer bescheiden, pogingen om een produktiedossier van een
theateropvoering samen te stellen, is, behalve methodisch boeiend, toch vooral
merkwaardig om de verzameling van gegevens m.b.t. de voorbereiding en de
instudering; weliswaar volgt er ook een assortiment receptie-
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elementen (uit de krantenpers, wat mondjesmaat versneden naar op zich
lovenswaardige thematische maatstaven) maar een constructief-kritische analyse van
het waarom van een aantal punten wordt blijkbaar principieel niet opgenomen. Zo
blijft de historische waarde van beginselverklaringen en intentiepatronen boeiend
maar is de confrontatie met het effect daarvan middels de opvoering maar zeer
gedeeltelijk mogelijk. Enige didactische waarde binnen de DDR (zowel de
naspeelbaarheid als de controleerbaarheid van de uitgezette lijnen) kan de bundel
niet ontzegd maar die maakt een cultuurhistorisch element uit dat ten onzent wel niet
dezelfde aandacht kan afdwingen.
C. Tindemans

Monique Borie, Mythe et théâtre aujourd'hui: une quête impossible? Beckett,
Genet, Grotowski, Le Living Theatre, A.-G. Nizet, Paris, 1981, 211 pp.
De dramatische auteurs Beckett en Genet en de theatermakers Grotowski en (zeg
maar) Beck staan hier exemplarisch voor de pogingen in het theater, bij middel van
theater, vanuit een nieuwe wezensbepaling van de zin en de potentie van theater een
afgewezen historisch bewustzijn alsnog terug te halen als plaats waar de
centrumloosheid, de verspreiding, de heterogeniteit en het essentieverlies van de
mens weer tot eenheid en identiteit gebracht kunnen worden. Hoe andersgeaard ook
bij de totale afwezigheid van religieuze spiritualiteit, grift zich dit theater vast in een
nostalgisch proces van het sacrale, het mythische en het rituele. Zonder overdreven
psychologisch te doen, met gebruik van semiotische categorieën die in staat zijn de
polariseringsfenomenen in esthetische en semantische karakteristieken te
onderscheiden, loopt S., bij alle hang naar verbalisme en diepzinnige mijmering, op
toch wel rechtvaardige wijze de recente tendensen van de jaren 60 af en verwaarloost
niet het (geleidelijk of definitief) verstommen van deze zoekers te signaleren. Niet
de invloed op de huidige theaterpraktijk staat daarbij vooraan, maar de meer
universele, bijna antropologische trek de interiorisering van de ervaring om te zetten
in functies en processen waarmee de actualiteit weer zin kan worden gegeven.
C. Tindemans

John Allen, Theatre in Europe, J. Offord, Eastbourne, 1981, 320 pp.,
£11,95.
Dit in opdracht van de Raad van Europa geschreven boek bevat een aantal
organisatiepunten van het theater in België, Frankrijk, de Bondsrepubliek,
Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Zweden en Zwitserland. De informatie waarop
de uiteenzetting is gebaseerd, werd door de nationale administraties verstrekt; de
auteur gaat er niet absoluterend mee om en blijft omzichtig. Het is essentieel
informatie waarin de subsidiepolitiek voorop staat die de organisatievormen van het
theaterbestel mogelijk maakt. Publiek, uitbatingsstructuur, subsidieprincipes en
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-praktijk, structuur, alternanten krijgen afzonderlijke behandeling en bevatten de
cultuurpolitieke en economisch-institutionele aspecten; het statuut van de
theaterkunstenaar, de werkvoorwaarden van de acteur, de regisseur, (uitgebreid) de
auteur en de educatieve theatervormen behandelen de sociale aanwezigheid van de
theaterpractici. Bij alle vingervlugheid is het boek een rijk overzicht met vele rake
en stimulerende opmerkingen. Bij alle voorzichtigheid worden beschikbare cijfers
en statistische resultaten in de discussie opgenomen. De tekorten hangen m.i. af van
het gehalte van de informatie (voor België beslist onvolledig en/of eenzijdig) en van
zijn behoefte ook het ongelijke in een vergelijkingsstramien te willen onderbrengen
wat vaak op historische of nationale gronden verhinderd wordt. Het is echter beslist
geen wegwerpboek en het verdient in de respectieve theaterbeleidsorganismen en
-instanties een wat grondiger lectuur.
C. Tindemans

Eugene F. Kaelin, The Unhappy Consciousness. The Poetic Plight of Samuel
Beckett, D. Reidel, Dordrecht, 1981, 325 pp., f 110.
De fenomenologische thesis die hier het uitgangspunt vormt en de verdere
methodische uitvoering dicteert, luidt dat S. Becketts oeuvre de fusie vormt van
filosofische idee en literaire artisticiteit. Omdat de raadselachtigheid van deze osmose
niet zonder meer evident kan worden gemaakt, onderneemt S. een tweede interpretatie
om de betekenendheid inzichtelijk te maken. De waarom-vraag staat voortdurend
voorop en S. haalt de filosofische structuren aan het
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licht. Dat dit aan plot en personages wordt gedemonstreerd, hoofdzakelijk via
hermeneutische parafrase, is belangrijk want daardoor argumenteert S. dat niet de
schrijfwijze opzettelijk-filosofisch is maar wel de geaardheid van de antropomorfe
figuren. Niet Beckett is dan de pessimistische tijdgenoot maar zijn ideehistorische
eigenschappen treden op als dramatische componenten. Inauthenticiteit van en binnen
de existentie wordt geïdentificeerd als het nietaflatende thema maar de bedoeling
blijft, bij alle reductie van het vormgeheel zoals in toenemende mate evident, een
drama te schrijven en niet een idee dramatisch te illustreren. Zo behoudt het lezersresp. toeschouwerscontact met het dramatische gebeuren een wezenlijke
processtructuur; de ontmoeting blijft aanleiding tot en bestemming van het artistiek
produceren.
C. Tindemans

Toshio Kawatake, Das Barocke im Kabuki - Das Kabukihafte im
Barocktheater, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,
Wien, 1981, 127 pp., foto's, ÖS 382.
Door de ongestructureerde stofselectie die van avontuur en verhaaldrang tot
disciplineloze maatschappelijkheid en marginaal outsiderdom reikt enerzijds en door
de onsystematische compositietechniek die vaste schemata en constante vormen
schuwt is het Kaboeki-drama en de speelpraktijk ervan een uitdrukking van een
sociaal gedrag en wil en van een kunst die voortdurend weg wil van het vertrouwde.
Deze stelling van de Japanse theaterhistoricus vormt de aanleiding om het
exclusief-Japanse karakter te verruimen tot een grondtrek die binnen het drama en
het theater door hem als ‘barok’ wordt omschreven en die hij, met grondige kennis
van het post-renaissancedrama in West-Europa, hard probeert te maken. Ondertussen
levert zijn bewijsvoering, ondersteund door uitvoerige samenvattingen van een
historische lijst van gereputeerde Kaboeki-teksten, een uitnemende introductie in de
opvatting, de ontwikkeling, de historische verschuivingen, de speelconventie en de
publieksreceptie op.
C. Tindemans
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Jacqueline Jomaron, La Mise en scène contemporaine II. 1914-1940, La
Renaissance du livre, Bruxelles, 1981, 124 pp.
In wat niet meer dan een synthese wenst te zijn, legt S. de opkomst, de functie, de
artistieke inslag en de evolutie van het regievak in het Europese theater tussen beide
wereldoorlogen samen, historisch terecht geconcentreerd op Duitsland, de Sovjetunie
en Frankrijk, met excuses voor het weglaten van de Angelsaksische tendensen.
Verrassing en vernieuwing biedt de tekst niet maar hij legt keurig samen waaruit de
verdiensten hebben bestaan, af en toe zelfs descriptief meer ter beschikking stellend
dan zo'n vlugge tekst verwachten laat. Verrassend door de afwezigheid van enig
Frans chauvinisme legt S. er nadruk op dat de Franse regisseur (naast Copeau de vier
van het Cartel, Jouvet, Dullin, Baty en Pitoëff, aangevuld met gezonde commentaar
op Artaud) tekstgericht, auteur-serviel is geweest, bepaald niet aansluitend met wat
in de twee andere centra gebeurde. Het sloopwerk van al deze theaterkunstenaars
wordt wellicht toch te eenzijdig beklemtoond zodat hun historische resultaten wat
minder uit de verf komen. Bovendien wordt regie te sterk als een technisch handwerk
benaderd zodat de mentale, conceptuele fundering geen behandeling meekrijgt.
C. Tindemans

James Knowlson (ed.), Samuel Beckett. Krapp's Last Tape. A Theatre
Workbook, Brutus Books Ltd, London, 1980, 176 pp., he £8,75/pb £5,25.
Ofschoon deze tekst ook via filologische annotatie en opsomming van de mutaties
tijdens de opeenvolgende produkties de genesis en de transformatie van de
dramatisch-talige basis nagaat, ligt, in tegenstelling tot vele vergelijkbare publikaties
van dit slag, alle nadruk op de opvoering. In interviews met acteurs en regisseurs
over hun voorstellingen van dit stuk, in recensies over diezelfde produkties (Londen
1958, 1975; New York 1960; Parijs 1960, 1970, 1975; Berlijn 1969, 1977) ontstaat
een dossier dat consistent is bij alle beperktheid. Analyses van Becketts eigen
regiewerk op deze tekst en enkele essays (B. Dukore over het tragikomische karakter,
A. Oberg over de Proust-erfenis en R. Lamont over de anti-Proust-structuur) ronden,
naast een bibliografie, een uitzonderlijk en gaaf documentengeheel af dat voor student
en theaterman een schat aan gegevens en inzicht biedt.
C. Tindemans

Dieter Kranz, Positionen. Gespräche mit Regisseuren des europäischen
Theaters, Henschelverlag, Berlin, 1981, 209 pp., 43 Abb., pb., DDR M 9.
Christoph Funke, Schillers ‘Wallenstein’, Regie F. Solter, Deutsches
Theater. Beschreibung, Text und Kommentar, Henschelverlag, Berlin,
1982, 287 pp., 66 foto's, pb., DDR M 9.
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D. Kranz (theatercriticus van de DDR-radio) tast G. Strehler, R. Planchon, K. Koun,
D. Fo, R. Longbacka en P. Stein af naar hun idioom in het theaterwerk, hun relatie
met B. Brecht en hun sociaal-maatschappelijke reflecties. Dat geeft af en toe vrij taai
weerwerk maar soms ook polemische en sterk zelfexpressieve momenten. De
informatieve waarde is vrij hoog maar dekt niet zondermeer het hele oeuvre en imago
van deze heren; ondertussen is voor een DDR-publiek af en toe ook een wat ongewone
toon te vernemen die op een opening in het vaak zo serieuz bolwerk wijst. C. Funke
stelt een dossier samen van een twee-avonden-opvoering (sept. 1979) te Berlijn. De
Schillertekst (de oorspronkelijke en de dramatisch bewerkte scenische spreektekst)
neemt het grotere deel van deze publikatie in beslag; de produktieteksten van regisseur
en dramaturg vallen daarentegen al te beperkt uit, zodat de standpunten te weinig
duidelijk worden.
C. Tindemans

Brecht 81. Brecht in sozialistischen Ländern. Dokumentation,
Henschelverlag, Berlin, 1981, 376 pp., 80 Abb., pb., DDR M 12,50.
Het jaarlijkse februari-colloquium over BB te Oost-Berlijn werd in 1981 besteed aan
het toch iets te plichtmatig afkloppen van de positie van en de omgang met het werk
van deze auteur in de socialistische maatschappijen. DDR, Cuba, Roemenië, Viëtnam,
Tsjechoslowakije, Hongarije, de Sovjetunie, Bulgarije en Polen komen met nationale
berichten en discuteren over bepaalde the-
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ma's: de produktiviteit, de methode, de veranderbaarheid, de receptie, de
toneelspeelkunst, de epische structuur, de distributie. Aansluitend hebben ze enkele
modelopvoeringen (Die Ausnahme und die Regel, regie C. Medina; Die
Kleinbürgerhochzeit, regie P. Scherhaufer) van commentaar voorzien. Een
opvoeringstabel van Brechts werk in al deze landen geeft enig inzicht in de frequentie
en de intensiteit waarmee Brecht demonstratief in dienst van hun goede zaak wordt
gesteld.
C. Tindemans

Walter Hinck (Hrsg.), Geschichte als Schauspiel. Deutsche
Geschichtsdramen. Interpretationen, Suhrkamp, Frankfurt, 1981, 421 pp.,
DM. 18.
Harro Müller-Michaels (Hrsg.), Deutsche Dramen, 2 Bde. Athenäum,
Königsberg/Ts., 1981, 239 + 236 pp., DM. 48.
Wat is een historisch drama? Spel, esthetische ervaring, degeneratie van de
werkelijkheid? W. Hinck determineert de potentiële lijnen van interpretatie en komt
tot uiteenlopende constanten, met eindeloze varianten. Staat geschiedenis als
exemplum, als model voorop of heersen de autonomie en de onherhaalbaarheid van
de historische gebeurtenis? Is het de uitbeelding van het gebeurde of van het
waarschijnlijke of van het mogelijke? Interesseert geschiedenis of het historische
gedrag van mensen? Gaat het om volledigheid of om selectie en concentratie? Is het
filteren, condenseren, kern blootleggen, substantie onthullen, al dan niet met respect?
Is het de actuele ervaring van de auteur die in een daterend gebeuren ingebracht
wordt? Is het nooit herhaling maar altijd antwoord? Is het een waarschuwing, het
leerbare uit het voorbije? Een reeks medewerkers gaat dan, vooraf alle coherentie
verhinderend, de grote Duitse auteurs (van Gryphius tot H. Müller, samen 21 auteurs)
af in analyses van individuele drama's, in een rijke en grillige curve waarin het
historische drama gezien wordt als parabel, affirmatie, crisisbewustzijn, dimensie
tussen weten en kunnen, mythisering, zelfondervraging, patriottisch wensbeeld,
spiegelbeeld, actualisering, bemiddeling, dilemma, rolconcept, kostuumdecor, botsing,
betweterij en mutatie. Dezelfde auteurs, soms met dezelfde stukken, komen voor bij
Müller-Michaels, uitgebreid met een stuk of wat anderen (samen 17 auteurs). De
didactische intentie, gericht op kandidaatsonderwijs, legt meer nadruk op structuur
en aanschouwelijkheid, genre-poëtica, personage, handeling, dialoog, stof,
periodebeeld, tendens, receptiegeschiedenis en analysemethoden. Beide verzamelingen
voorbeeldig.
C. Tindemans

Johannes Goldhahn, Vergnügungen unseres Zeitalters. Bertolt Brecht über
Wirkungen künstlerischer Literatur, 243 pp.
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Inge Häussler, Denken mit Herrn Keuner. Zur deiktischen Prosa in den
Keunergeschichten und Flüchtlingsgesprächen, 303 pp.
Monika Hähnel, Partei und Volk im Verständnis Brechts, 246 pp.
Brecht-Zentrum der DDR, Berlin, 1981, elk DDR M 24,90.
In een nieuwe reeks ‘Brecht-Studien’ staan de eerste publikaties duidelijk in een
strenge, doctrinaire context die het oeuvre van Brecht onderzoekt naar de
affirmatieplaatsen en -waarden. Zo speurt Goldhahn het werk af naar de uitspraken
en vragen m.b.t. het maatschappelijk-artistieke effect waarin amusement,
produktiviteit, naïeveteit en genot een vreemde verbinding aangaan. Goldhahn blijft
niet zonder kritiek en is ook wat radeloos als hij wil overgaan naar criteria voor de
toepasbaarheid vandaag in een andere maatschappelijke realiteit, al gaat hij niet zover
ook te formuleren wat dan deze toepasbaarheid vooral (ver)hindert. Häussier is heel
erg verdienstelijk omdat ze het ingewikkelde en omvangrijke genesisproces van de
Keuner-figuur reconstrueert en overtuigend aantoont dat al deze aanzetten hun
dialectische bekroning ontvangen in de Flüchtlingsgespräche en Meti/Buch der
Wendungen. Tegelijk verwijst de denker-figuur ook paradigmatisch naar de ‘actieve
toeschouwer’ die Brecht zich zo dringend wenste als realisator van het
‘interventiedenken’ dat de gang van de wereld verandert. Hähnel achterhaalt Brechts
kritiek op het burgerlijke kunstbedrijf, reconstrueert zijn economische vraagstellingen
op marxistische grondslag, formuleert gevat de didactische principes van de
kunstproduktie waarin partijdigheid, altijd al een geladen term, in nieuwe verpakking
aangeboden wordt, maar overdrijft beslist als Brechts laatste fase onder de hoofding
van het soci-
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alistisch realisme onschadelijk wordt gemaakt. Alle studies halen niveau en betekenis,
zij het soms toch vertroebeld door een structurele houding die enkel binnen de
DDR-context begrijpelijk en leesbaar is.
C. Tindemans

Jürgen Hofmann, Kritisches Handbuch des westdeutschen Theaters, Verlag
Klaus Guhl, Berlin, 1981, 356 pp., DM. 48.
Claudia Siede-Hiller, Zwischen Kunstfreiheit und Kontrolle, P. Lang,
Frankfurt/Bern, 1981, 311 pp., sFr. 55.
Hofmanns Habilitations-Arbeit (FU Berlin 1977) wil een kritisch-informatieve
doorlichting van de beleidstructuur van het Westduitse spreektheater zijn vanuit een
ideologisch bepaald preconcept. De tijdsconjuncturen vooringenomenheid, die logisch
tot wat ongeprononceerd theatersociologische methodisering verleidt, vat de
professionele institutionalisering van het theater op als een ‘laatburgerlijke’
cultuurhegemonie waarin de klassenstrijderige terminologie wel een (nog steeds)
boze (niet meer zo) jonge man verraadt maar waardoor een polemisch accent wordt
aangeheven dat niet altijd systematisch hard kan worden gemaakt. Vanuit deze
premisse, eenmaal aanvaardbaar geacht, wordt een beschrijvingsstrategie van de
praktijk gebracht die in de wenteltrapvorm van systeem, bedrijf, spel en voorstelling
indrukwekkend consistent wordt volgehouden. De ontwikkelingsprognose (economie,
politiek, conceptualisering) blijft pessimistisch en bevat, over de Duitse specificiteit
heen, een aantal behartenswaardige inzichten en formuleringen. Mw Siede is al
evenzeer partijgangster van de ‘Mitbestimmung’ en haar thesis houdt een accurate
beschrijving en analyse in van de wijze waarop het theater te Wiesbaden deze tijdsen
structuurimmanente precepten heeft verwerkt. Zoals te voorspellen gaat het
hoofdzakelijk om de strijd tussen de politiserende administratie (stedelijk en landelijk)
en de artistieke dwergjes met wensidee en praktijkonervarenheid. Over het object
van analyse heen imponeert deze studie door haar methodische rechtlijnigheid en
bronnenveelvoud.
C. Tindemans

Anna Katharina Kuhn, Der Dialog bei Frank Wedekind. Untersuchungen
zum Szenengespräch der Dramen bis 1900, C. Winter, Heidelberg, 1981,
235 pp., br. DM 64/geb. DM. 82.
S.'s stelling luidt dat de precieze wijze waarop dramadialoog geconstrueerd wordt
een instrument vormt om de tijdsanalyse aan te geven. Typologie en poëtica zullen
dan ook, zo haar stelling, de tijdskritische opstellingsvorm van de auteur
vertegenwoordigen en verraden. Communicativiteit staat als onderzoeksthema voorop
en de uitwerking ervan geeft inzicht in relaties en waarden en zo in de figurale
constellatie en interactie als representatieve maar ook manipulatieve doorsnee van
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een tijdperk. De intentionaliteit van de auteur komt te voorschijn; thans kan de
moeilijke vraag naar het potentiële impact op het publiek gesteld. Eenmaal als
voornemen verantwoord voert S. mechanistisch de classificering van de
dialoogvormen uit waaruit boeiende typen ontstaan die in hun veelheid wellicht de
globale interpreteerbaarheid hinderen, waardoor de synthese te kort schiet. Mijn
grootste bezwaar, dat de hier gebruikte methode en behoefte niet wenst te banaliseren,
is de volstrekte afwezigheid van conversatieanalytische (linguïstische zowel als
sociaalpsychologische) instrumenten om de communicativiteit van de dramadialoog
ook materieel en structureel te identificeren.
C. Tindemans

Philip Edwards, Gerald E. Bentley, Kathleen McLuskie, Lois Potter (eds.),
The Revels History of Drama in English. Vol. IV. 1613-1660, Methuen,
London, 1981, 337 pp., £23.
Nu dit grootse ontwerp zijn einde nadert (enkel het 1e deel van de 8 is nog achter),
kan ik enkel de degelijkheid en oorspronkelijkheid van ook dit 4e deel herhalen. In
een eerste tijd worden de verhoudingen tussen theater en maatschappij, na afloop
van de Elizabethaanse explosie tot de verbodsbepaling op het theater, zorgvuldig,
nauwkeurig en uitvoerig benaderd: hofdrama, koninklijke bezoeken, managerfunctie,
auteurs, economie, publiek, repertoïre, provincie-activiteit, wetgeving, sociologische
mutanten. In een tweede tijd worden meer precies de bestaans- en de functievorm
van schouwburg, gezelschap en acteurs belicht. In een derde adem volgen de
drama-auteurs en hun
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oeuvre, telkens in korte essays die de beschikbare vakliteratuur op gelukkige wijze
comprimeren. Zoals gebruikelijk zijn de 32 illustraties behalve uitzonderlijk (ook in
de reproduktie) vooral toch argumentatief terwijl de tijdstabel en een basisbibliografie
de publikatie ook als verderleidende studiegids karakteriseren.
C. Tindemans

Hartmut Scheible (Hrsg.), Arthur Schnitzler in neuer Sicht, W. Fink,
München, 1981, 368 pp., DM. 38.
Bij alle lof die de dramahistorici hem toebedelen en bij de grotendeels intact bewaarde
speelbaarheid ook in het moderne repertoire, is A. Schnitzler toch veeleer een auteur
geworden die in lippendienst geprezen en geduld wordt en toch niet echt aangeprezen
en begunstigd. In deze verzamelbundel wordt hij in een aantal kenmerken verhakkeld
die in een wel methodische maar niet erg sierlijke eindcapriool samengevoegd worden
tot de constanten van zijn dramatische persoonlijkheid en literairhistorische
zelfstandigheid. In zijn opstelling t.o. de geschiedenis, de Oostenrijkse adel, het
driftenleven en de conversatiekunst wordt een ideeënmozaïek zichtbaar dat hem
beslist ook vormelijk onderscheidbaar maakt maar dat tegelijk als tijdsanalyse een
eigen betekenis en functie heeft verworven. De consequenties daarvan worden in
Schnitzlers eigen teksten detaillerend nagegaan waarbij de verhouding tot de
eigentijdse filosofie (b.v. E. Mach), de altijd wat mysterieuze gelijktijdigheid met S.
Freud terecht grote aandacht krijgen. Al deze detailleringen dragen ertoe bij de
samenhang tussen psychische structuur en socioculturele klimaatswijziging te
verduidelijken.
C. Tindemans

Gerald M. Berkowitz, Sir John Vanbrugh and the End of Restoration
Comedy, Rodopi, Amsterdam, 1981, 222 pp., f 50.
Sir John Vanbrugh (1664-1726), dramatisch niet overgewaardeerd, repertorieel tot
recent in het Britse theater aanwezig, valt voor de historici wat tussen de plooien.
Hij behoort niet meer tot de eerste golf van de Restauratie en hij wordt dan wat
weggemoffeld als een onzelfstandige overgangsfiguur. Dat hij inderdaad een
overgangsfiguur is geweest, betwist S. niet maar hij bewijst wel, al te mechanisch
toch, dat Vanbrugh bewust en methodisch zelf deze overgang op gang heeft gebracht
en op zijn beurt in deze verandering werd nagevolgd. Die overgangs-kenmerken
hebben een sterk sociale kleur, met name de toenemende afwijzing van de libertijnse
stadsmoraal ten gunste van een buitensteedse moraliteit, daardoor een indicatie dat
het burgerlijke drama van de 18e eeuw in aantocht is.
C. Tindemans
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Alfred Mühr, Mephisto ohne Maske. Gustaf Gründgens. Legende und
Wahrheit, Langen-Müller, München, 1981, 352 pp., DM. 38.
S., administrator van de schouwburg te Berlijn tijdens de nazi-periode waarin G.
Gründgens er intendant was, schrijft het te verwachten boek over zijn vriend. In de
tijdsconjunctuur van de discussie over de eindelijk beschikbare tekst van Klaus Manns
Mephisto-roman waarvan Gründgens de gecamoufleerde hoofdfiguur is, verrast deze
rehabilitatiepoging niet. De historische correctheid, nadrukkelijk aan details
opgehangen en niet aan grondhoudingen of analyses, valt niet te beoordelen. De tekst
toont eerbied en verering, opportune eerredding, bescherming van wie enkel de kunst
(en een klein beetje zichzelf toch ook) trachtte te doen overleven. Het is beslist geen
artistieke biografie; voor de theatergeschiedenis blijft het zonder waarde.
C. Tindemans

Holger Sandig, Deutsche Dramaturgie des Grotesken um die
Jahrhundertwende, W. Fink, München, 1980, 280 pp., DM. 48.
Halfslachtig wankelend tussen semantische synthese van de uiteenlopende
betekenissen van het begrip ‘grotesk’ en de poging tot bewijsvoering dat de
eeuwwisseling een eigen idee van het groteske heeft gehanteerd en gedemonstreerd,
heeft deze studie wel het voordeel, daarin verschillend van alle beschikbare literatuur,
ook de opvoeringspraktijk op te nemen. Via een proces van schrappen, overnemen
en toevoegen bereikt S. een werkformule m.b.t. het ‘ästhetisch Groteske’ waarin, op
basis van het begrip
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anticipatie naast ervaring en hallucinatie, elke werkelijkheidstoestand geïntegreerd
wordt die het publiek de perspectieven van het bewustzijn van eigen en vreemde
onmacht bij middel van lachprikkels bijbrengt, met de mogelijkheid tot vele
mengvormen. Een bonte verzameling van dergelijke mengvormen gaat S. dan
opdiepen uit het oeuvre van voorlopers (Lenz, Grabbe, Büchner) om een eigensoortige,
in frequentie erg opvallende, in consequentie verreikende variant bloot te leggen in
het oeuvre van A. Jarry, A. Schnitzler, G. Hauptmann, O. Kokoschka en C. Sternheim.
Een voorzichtig conclusie kan luiden dat hier, voor het eerst zo continu en in analyse
zo consequent, wil aangetoond worden dat de groteske een inhoudscategorie met
structurele en expressieve kenmerken vertegenwoordigt, meer en anders dan zure
slapstick of absurde karikatuur.
C. Tindemans

Lawrence Danson (ed.), On King Lear, Princeton UP, Princeton, 1981,
185 pp., $19,50.
8 lezingen concentreren zich op hetzelfde drama, vermijden de herhaling niet altijd
maar bieden toch telkens een andere benadering zodat een spectrale analyse ontstaat
die de betekenis van dit beroemde stuk stut. Waar ze het erover eens zijn dat dit een
indrukwekkend drama is, leggen ze de redenen daarvan telkens elders en anders. A.
Kernan ontleedt hoe de geschiedenis-idee de achtergrond vormt, M. Goldman tekent
de relatie tussen handelen en voelen, G.E. Bentley de binding met Shakespeares
eigen acteergezelschap, Th. Weiss de poëtologische identiteit, Th. McFarland de
versplintering van het gezinsimago, L. Danson de existentiële diepte, Th. Roche de
discussie van het tragische en de tragedie en D. Seltzer de interpretatie-diversiteit
op de scene zelf. Ik kan me nauwelijks een geldiger introductie voorstellen in de
complexe verbeelding, structuur, traditie en zin van dit, ook na al deze verhelderingen,
nog steeds ‘moeilijke’ drama.
C. Tindemans

Arthur Kirsch, Shakespeare and the Experience of Love, Cambridge UP,
Cambridge, 1981, 194 pp., £16.
Met de hulp van christelijke en freudiaanse verklaringsschema's benadert S. het
begrip ‘liefde’ in Shakespeares oeuvre in een zorgvuldige poging om extra-literaire
kennis en esthetische ervaring vast te koppelen; het gevaar voor over-interpretatie
van isoleerbare passages dreigt voortdurend terwijl de globale betekenisstructuur
van de verschillende drama's slechts occasioneel door de nieuwe zingeving beïnvloed
raakt. Het analogiedenken van thematische betekenis (in Othello, Much Ado About
Nothing, Measure for Measure, All's Well That Ends Well en Cymbeline) met zijn
christelijk-freudiaans apparaat is te opvallend om niet bedenkelijk te worden, waarbij
bovendien begrippen als regressie gereduceerd raken tot zoiets als kinderlijke
speelsheid en argeloze onschuld. Het grootste nadeel is m.i. dat inhoudsinterpretatie
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domineert zodat de dramatische vormgeving helemaal overbodig werkt wat beslist
niet Shakespeares bedoeling geweest kan zijn.
C. Tindemans
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Het ethisch gehalte van het recht
Fernand Van Neste
Menselijk wordt de wereld waar de mens begint te spreken, dingen bruikbaar maakt,
kunst schept, gaat denken, vragen stellen en zich verwonderen. Die bedrijvigheid
doet duizenden verhoudingen tussen de mensen onderling ontstaan. Echt menselijk
wordt de wereld pas wanneer deze relaties tevens tot rechtsverhoudingen uitgroeien.
Naast taal, kunst, economische activiteit is het recht noodzakelijk voor de wording
van een menselijke wereld.
Een eerste rechtsfilosofische vraag is dan: vanaf welk ogenblik wordt een
verhouding van mensen onder elkaar als een rechtsverhouding beleefd en is ze als
zodanig herkenbaar?
Zolang de belangrijkste relaties, de familie- en arbeidsverhoudingen, de verhouding
tussen overheid en onderdanen beheerst worden door macht, overmacht van de een
op de ander, willekeurig optreden en geweld, is er geen sprake van recht. Recht
ontstaat op het ogenblik dat in deze verhoudingen de ene persoon de andere niet
langer opvat als een middel om voor zichzelf iets te bereiken, maar als een doel op
zich, en erkent dat de andere, zoals iedereen, er aanspraak op maakt zichzelf te
worden, en niet ‘van de andere’ te zijn. Het recht begint dus met wat de rechtsfilosofie
sedert Hegel de Anerkennung noemt, en wat door Kant in zijn categorische imperatief
als volgt wordt verwoord: ‘Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner
Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals
bloss als Mittel brauchst’1. Worden de onderlinge verhoudingen - seksuele, affectieve,
economische en politieke - als rechtsverhoudingen in die betekenis opgevat en beleefd,
dan wordt de samenleving meer gehumaniseerd en stijgt het moraliteitsgehalte van
de samenleving. Meer humaan is meer moreel. Het rechtsgehalte van de menselijke
verhoudingen bepaalt dus, naast andere humaniserende factoren, het ethisch gehalte
ervan.

1

E. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785, Akademie-Ausgabe IV, p. 429. Een
vergelijkende studie van Kant en Hegel in dit verband vindt men bij S. Goyard-Fabre, Kant
et le problème du droit, Paris, 1975, p. 67 e.v.
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Een tweede rechtsfilosofische vraag is dan: wat is de specifiek ethische bijdrage of
het ethisch gehalte van het recht?
Het recht is natuurlijk niet de enig humaniserende factor. Laten we daarom onze
vraag als volgt preciseren: als we het humaniseringsproces van de samenleving
voorstellen als een ethische curve die de mensheid doorloopt, waar ligt dan de
specifiek juridische zone op deze curve?2 Theoretisch vangt de ethische curve aan in
het ethische nulpunt: menselijkheid in de samenleving is nog zo goed als onbestaand,
geweld kenmerkt de menselijke verhoudingen3. Moeizaam richt de mens zich op en,
in de loop van de geschiedenis, worden door grote ethische persoonlijkheden zelfs
hoogtepunten bereikt. Kenmerkend voor die hoogtepunten zijn geweldloosheid,
onbaatzuchtigheid, vergevensgezindheid, genegenheid, liefde. De samenleving wordt
even opgetild en bereikt een hoger ethisch peil. Dat blijft aantrekken en inspireren
maar lijkt moeilijk constant te handhaven. Waar dan op deze ethische curve ligt de
rechtszone? Ongetwijfeld dichter bij het ethische nulpunt dan bij die hoogtepunten.
Maar toch speelt het recht een onvervangbare rol in de ethische opgang van de
samenleving.
Specifieke kenmerken van de rechtszone op de ethische curve, m.a.w. specifieke
ethische aspecten van het recht lijken ons te zijn: 1) het ordenen van de verhoudingen;
2) het invoeren van de wederkerigheid in de verbintenissen die men onderling aangaat;
3) het eisen van het naleven van het gegeven woord; 4) het scheppen van vrijheid.
Dat zijn vier ethische componenten van het recht, die we hier bespreken als vier
rechtsethische beginselen: 1) het ordenend beginsel; 2) het beginsel van de
wederkerigheid en van de vergelding (dat traditioneel ook het
rechtvaardigheidsbeginsel kan worden genoemd); 3) het beginsel van de sociale
trouw; 4) het vrijheidscheppend beginsel.

Ordenen
De menselijke rede ordent de fysische, psychische en sociale fenomenen. Dat gebeurt
o.m. door het recht4. Orde komt tot stand, chaos en wanorde

2

3

4

Karl Larenz, de auteur van het grote rechtstheoretisch werk Methodenlehre der
Rechtswissenschaft, behandelt ongeveer dezelfde vraag in zijn Richtiges Recht, Grundzüge
einer Rechtsethik, Beck, München, 1979.
Sedert Hobbes is dit een klassiek thema van de rechts- en de staatsfilosofie. Ook R. Girard
opteert voor deze hypothese als verklaring van de wording van de samenleving. Cfr. L. Van
Bladel, Geweld, religie en christendom volgens René Girard, in Streven, oktober 1980, pp.
10-25.
Over het recht en ‘le besoin de l'ordre’ van de menselijke geest, zie de studie van S.
Goyard-Fabre, Essai de critique phénoménologique du droit, Paris, 1972, pp. 263-277 en
283-297.
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worden geleidelijk overwonnen wanneer verhoudingen met gemeenschappelijke
kenmerken bijeen worden gebracht en men zo komt tot het beschrijven en vastleggen
van de rechten, de plichten, de verantwoordelijkheden die eigen zijn aan verhoudingen
zoals tussen gehuwden, familieleden, tussen overheid en onderdanen, tussen
werkgever en werknemer, verkoper en koper, verhuurder en huurder, tussen eigenaars
van naburige erven, enz. Uiteindelijk komt zo zelfs een internationale rechtsorde tot
stand. Voortaan weet men precies waarop men aanspraak kan maken, wat men zelf
moet presteren, wat men van de ander mag verwachten. Ordenen is een eerste,
onontbeerlijke stap naar humanisering. Zonder ordening is men uitgeleverd aan blinde
willekeur, men heeft geen enkel houvast, iedere relatie die men aangaat is een
avontuur; de enige zekerheid is dat de sterkste of de slimste het altijd zal halen.
Kan men dank zij de ordening reeds van echte rechtsverhoudingen spreken? Niet
noodzakelijk. Ordenen is een minimumvoorwaarde om een doorbraak van het recht
mogelijk te maken. Men is reeds over het ethische nulpunt heen, maar een echte
rechtsordening wordt het pas wanneer in de aangegane verhoudingen de drempel
van de Anerkennung overschreden wordt. M.a.w. ordenen is reeds humaniserend,
maar er kan nog veel onrecht aan de orde kleven. Orde sticht veiligheid en vrede,
maar men moet soms tot de tanden gewapend blijven om de orde te handhaven. Zo
schept orde slechts een schijn van vrede, geweld blijft onderhuids aanwezig. Kortom,
recht begint met ordening, maar veronderstelt wel meer dan dat. Men mag gerust
stellen dat het ordenen aan de onderkant ligt van de rechtszone op de ethische curve.

Wederkerigheid, vergelding, rechtvaardigheid
Bij het ordenen kan het best gebeuren dat men menselijk gezien nog vrij grof te werk
gaat: ordenen biedt geen waarborg tegen uitbuiting, misbruik van de een door de
ander. Integendeel, soms wordt juist door de orde uitbuiting en misbruik bekrachtigd
en gelegitimeerd. Herinneren we ons wat we vooropstelden: recht ontstaat pas wanneer
de een door de ander op geen enkele wijze als middel wordt beschouwd. Ordenen
moet door Anerkennung aangevuld worden.
Daarmee wordt een begin gemaakt zodra men in de verhouding tussen mensen de
prestaties, aanspraken, rechten, plichten van de een met die van de ander gaat
vergelijken en meten en probeert ze gelijkwaardig te maken. Op dat ogenblik doet
het recht zijn intrede in de menselijk cultuur. Het recht is in de eerste plaats meten
en afwegen van prestaties,
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schulden, eisen, goederen en lasten, om evenwichten te scheppen in de menselijke
verhoudingen. Die wederkerigheid steunt onmiskenbaar op de idee dat in alle
verhoudingen de ene mens evenveel waard is als de andere en deze concrete
waardigheid wordt tot rechtsdoel verheven.
Zoekend naar wederkerigheid geeft de mens op nuchtere, verstandige wijze de
Anerkennung vorm. Het is een moeizaam proces, het kan eeuwen duren voor het tot
tastbare resultaten komt. Pas in 1958 b.v. wordt in ons recht de wederkerigheid
betreffende de rechten en plichten van man en vrouw ten volle erkend. En op
internationaal vlak moeten de staten door het labyrint van moeizaam tot stand
gekomen akkoorden zich een weg banen naar de wederkerigheid. Het
wederkerigheidsbeginsel is zo typisch voor het recht, dat het ook in de strijd van de
mens tegen het geweld - uit het geweld ontstaan toch de meeste vormen van
criminaliteit - dezelfde rol speelt: het recht probeert gewelddadigheid en criminaliteit
te stuiten of af te remmen door gedoseerd tegengeweld, door een gelijkwaardige
dosis geweld op de dader toe te passen, door een vergeldende straf. Vergelding
vertoont gelijkenis met wederkerigheid, beide veronderstellen meten en afwegen.
In de klassieke periode van de rechtsfilosofie noemt men dit zoeken naar
wederkerigheid, dit evenwichtig verdelen van rechten en plichten, goederen, lasten
en verantwoordelijkheden rechtvaardig zijn. Als besef of inzicht én als opdracht,
maakt rechtvaardigheid het hoofdbestanddeel uit van de rechtszone op de ethische
curve, en is een waarborg voor een voortdurende verfijning van het rechtsaanvoelen.
Ordening zonder rechtvaardigheid betekent meestal een nog zeer onmenselijke
samenleving. Met de rechtvaardigheid breekt, dank zij het recht, het menselijke door
in de onderlinge relaties. Wederkerigheid en vergelding zijn ethisch de meest solide
bouwstenen van het recht, ze zijn er de ethische fundamenten van. Toch is op het
niveau van wederkerigheid en vergelding nog niet een erg verheven ethisch draagvlak
bereikt. Op deze hoogte van de ethische curve blijft men nog ver verwijderd van de
ethische horizon van vergevensgezindheid, onbaatzuchtigheid, sympathie en liefde.
Het recht zal deze ethische hoogtepunten wel nooit bereiken. Het kán niet
vergevensgezind zijn - genade wordt trouwens verleend door de uitvoerende macht
-, het kán niet onbaatzuchtig zijn. Vandaar de grote omzichtigheid, de achterdocht
van het recht tegenover elke gedraging waarin edelmoedigheid en vrijgevigheid
vooropstaan. Denken we aan de argwaan waarmee het giften en schenkingen of
bijvoorbeeld de donor van organen en weefsels behandelt. Kortom, wederkerigheid
en vergelding zijn duidelijk ethische componenten van het
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recht, maar zolang het daarbij blijft, blijft het ethisch gehalte van het recht beperkt.

Sociale trouw
Door de wederkerigheid worden de menselijke relaties op definitieve wijze
rechtsverhoudingen. De mens blijft echter onvermoeid verder zoeken naar meer
humaniteit. Een belangrijke stap in die richting wordt gezet wanneer men er een
rechtseis van maakt dat men zijn gegeven woord omtrent bepaalde verbintenissen
moet naleven. Voortaan waakt het recht erover dat onder degenen die aan een of
andere verhouding deelhebben niet alleen een bepaald evenwicht gehandhaafd blijft,
maar ook dat de intenties, de voornemens op dit doel gericht zouden zijn en dat men
er rechtens op kan rekenen dat men zijn eens gegeven woord daaromtrent niet zal
breken. Dit is zeer ingrijpend. Het recht sanctioneert hier wat men voornemens is te
doen inzoverre dit in onderlinge afspraken en beloften duidelijk is verwoord. Voor
het eerst wordt op directe wijze een rechtseis gesteld aan het menselijk geweten. En
dat is een sterke garantie voor het evenwicht en de wederkerigheid die het recht in
de onderlinge relaties wenst te vrijwaren.

Vrijheid scheppen
Door te ordenen, wederkerigheid op te leggen en te eisen dat men op elkaar kan
rekenen en elkaars vertrouwen niet gaat beschamen, komt het recht ertoe de menselijke
verhoudingen op een bepaald humaan peil te brengen. Maar daarmee heeft het recht
nog maar alleen aandacht voor de kwaliteit van de verhouding zelf waarin mensen
samenleven of samenwerken en nauwelijks voor de persoon zelf, zijn zelfwording
en ontplooiing, zijn vrijheid. Ongetwijfeld wordt door ordening en wederkerigheid
de persoon gevrijwaard voor allerlei vormen van uitbuiting en misbruik - en dit is
dan toch een minimumvoorwaarde om vrij te worden -, maar op een positieve wijze
draagt het recht daarmee nog niet bij tot de zelfontplooiing van de persoon. Sommigen
zijn trouwens de mening toegedaan dat het recht daartoe gewoon niet in staat is. Zij
vinden hiervoor een bevestiging in het feit dat de leer van de subjectieve rechten,
die een juridische vertaling van ‘vrijheid’ en ‘zelfontplooiing’ genoemd kan worden,
historisch een vrij recent verschijnsel is in onze rechtscultuur5. Vrijheid is in hun

5

Vgl. de historische studies van Michel Villey daaromtrent.
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ogen een zuiver ethische opdracht die uitstijgt boven wat wij hier de rechtszone op
de ethische curve hebben genoemd.
Anderen vinden dat het recht wel rechtstreeks en op positieve wijze kan bijdragen
tot de vrijheid van de persoon. ‘Das Recht ist etwas Heiliges überhaupt, weil es das
Dasein der selbsbewussten Freiheit ist’6. Voor Hegel is het recht de welbepaalde
vormgeving die de menselijke vrijheid, in ieder stadium van haar ontwikkeling,
maatschappelijk verkrijgt. ‘Jede Stufe der Entwickelung der Idee der Freiheit hat ihr
eigentümliches Recht, weil sie das Dasein der Freiheit in einer ihrer eigenen
Bestimmungen ist’. In deze optiek is het recht vrijheidscheppend7. Wel moet worden
toegegeven dat men pas vrij laat, en dan nog niet in alle culturen, tot dit inzicht is
gekomen. De idee van de Rechten van de Mens speelt in deze bewustwording een
belangrijke rol, maar het is bekend dat ze in het positieve recht nog steeds als een
Fremdkörper ervaren wordt8. En o.i. niet alleen omdat de rechten van de mens door
politieke machthebbers als zovele stenen des aanstoots ervaren kunnen worden, maar
ook en vooral omdat ze pleidooien zijn voor meer zelfontplooiing en vrijheid van de
persoon die door het positieve recht beschermd, ja, mogelijk gemaakt moeten worden,
en dat is nu juist niet het specifieke terrein van het juridische: het recht is volkomen
thuis in de menselijke verhoudingen als zodanig, maar staat onwennig tegenover wat
de zelfrealisatie, de persoonswording zelf omvat.
Toch zal het vrijheidscheppend beginsel als rechtsethisch principe zich doorzetten.
Wel zal het recht hierbij zijn eigen terrein, met name de menselijke verhoudingen
op zich, niet verlaten. Naast het ordenen, het invoeren van de wederkerigheid en het
eisen van de sociale trouw, zal het, binnen de verhoudingen, nu de sferen afbakenen
waarbinnen de persoon zelf autonoom is, zelf determineert en beschikt. Het recht
beschouwt niet zozeer de vrijheid van de persoon zelf, wil deze vrijheid niet zelf
invullen - wat wel betracht wordt door de totalitaire staat - maar ziet de zelfontplooiing
binnen de verhouding van mensen onderling. De eigen bijdrage van het recht m.b.t.
de vrijheid bestaat erin, binnen de verschillende verhoudingen grenzen aan te wijzen
waarbinnen de persoon over een ruimte beschikt waar hij zelfbepalend is. Die grenzen
kunnen natuurlijk van ver-

6
7
8

G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, paragraaf 30.
Vgl. M. Storme, Het recht als bevrijding, Zwolle, 1975.
Erh. Denninger, Über das Verhältnis von Menschenrechten zum positiven Recht, in
Juristenzeitung, 1982, pp. 225-231.
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houding tot verhouding anders liggen. Maar de diversiteit is ook weer niet zo groot,
dat er geen enkele algemene wetmatigheid in te herkennen zou zijn. Naargelang de
zone of het domein waarin de persoon de vrijheid betracht, kent het recht een min
of meer gelijke vrijheidsruimte toe. Een onderscheid kan gemaakt worden tussen 1)
het domein van de individualiteit, 2) het domein van de economische activiteit, 3)
het domein van de gemeenschapsopbouw. In deze drie sferen van menswording
immers moet de mens vrij, d.w.z. zichzelf worden.
In de sfeer van de individualiteit moet hij als levend wezen alle kansen krijgen,
moet de lichamelijke integriteit gevrijwaard worden, het hele domein van de
privé-sfeer, van de gewetens- en meningsvrijheid en van de meningsuiting moet een
aangepast rechtsstatuut krijgen. Welnu, kenmerkend voor de sfeer van de individuele
vrijheid is dat het beginsel van de zelfdeterminering in principe voorrang heeft op
het ordeningsbeginsel. Dat betekent dat de ruimte voor zelfbepaling die de persoon
wordt toegekend, hier zeer uitgebreid wordt opgevat. Het recht heeft hier als eerste
taak de zelfdeterminering van eenieder te beschermen en te vrijwaren, het mag niet
beperkend ingrijpen, tenzij de gedraging van de persoon in de individuele sfeer
sociaal schadelijk wordt geacht. Het moet dus een vrij grote ruimte openhouden niet
alleen voor diversiteit van gedraging en leefwijze (laten we zeggen b.v. kleding,
gebruik van genees- of genotsmiddelen) en van al wat tot de privacy behoort, maar
ook voor een pluraliteit van meningen, ethische houdingen en gedragspatronen.
Het is duidelijk dat het recht, tot in het recente verleden, dit vrijheidsbesef miste.
Het gedoogde bijvoorbeeld nauwelijks een pluraliteit van meningen en morele
gedragingen. Elke afwijking van de gangbare opinie of gedraging - ketterij,
zelfmoordpoging, seksueel wangedrag, echtbreuk, ook soms zwakzinnigheid of
hysterie - werd repressief behandeld. Voor het recht bestond nauwelijks een ruimte
waarbinnen de persoon zichzelf mag zijn. Nu daarentegen zoeken we steeds meer te
bepalen waar de zone van de individualiteit begint en hoe ver ze reikt. De subjectieve
rechten in de individuele sfeer worden meestal zo opgevat dat men mag doen wat
men wil tenzij het uitdrukkelijk verboden is. Bovendien wordt zeer streng opgetreden
tegen wie de individuele vrijheden bedreigt, het leven, de lichamelijke integriteit van
personen aantast of schaadt. De privacy daarentegen is nog te weinig omschreven
en te vaag om daadwerkelijk te worden beschermd. Maar dank zij de rechtsverfijning
zal men ook hier tot een even uitgebreide rechtsbescherming komen.
Mensen moeten echter niet alleen als individualiteit tot vrijheid komen, ook in
hun omgang met de dingen, het bruikbaar maken, het vermenselij-
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ken van de uitwendige wereld, kortom in hun economische activiteit moeten zij vrij
worden. Op dit gebied heeft de moderne mens, vanaf de 19e eeuw, een uiterst gevoelig
rechtsbesef ontwikkeld: als we gehinderd worden in het gebruik van de goederen,
geen kansen krijgen in de arbeidsgemeenschap, geen enkele inspraak in het
produktieproces, ervaren we dat als vervreemding, aliënatie, onvrijheid. In dit
groeiende rechtsbesef wortelt het geheel van de zogenaamde sociaal-economische
grondrechten. Opvallend nu voor de sfeer van de economische vrijheid is, dat hier
liefst niet de zelfdeterminering op dezelfde wijze als in de sfeer van de individuele
vrijheid de voorrang zou krijgen - in tegenstelling tot wat de liberale theorie
daaromtrent denkt - maar dat de economische vrijheid van de persoon, juridisch
gezien, beter gediend wordt indien het ordeningsbeginsel primeert op de
zelfdeterminering. Dat betekent dat hier slechts datgene mag en kan wat uitdrukkelijk
toegelaten is. De vrijheidsmarge is hier dus veel enger en beperkter dan in de sfeer
van de individualiteit. De reden daarvan is in de aard van de zaak zelf gelegen. De
sfeer van de individualiteit omvat de zelfontplooiing van de persoon in zones van
mens-zijn en menselijke activiteit waar nauwelijks rekening gehouden moet worden
met het feit dat we met velen zijn in een beperkte uitwendige wereld. In de sfeer van
de individuele vrijheid wordt dit gegeven, voorlopig althans, als bijkomstig
beschouwd: overbevolking b.v. of hoge lasten voor de gemeenschap vanwege het
grote aantal zieken of bejaarden tasten voorlopig (!) het beginsel van de eerbied voor
het leven niet aan. Voor de economische activiteit is dit gegeven - met velen in een
beperkte uitwendige wereld - een wezenlijke factor. In de juridische vormgeving van
de economische vrijheid moet het ordeningsbeginsel daarom voorrang hebben op de
zelfbepaling.
Dit betekent natuurlijk niet, ten onrechte zou men hieruit afleiden dat alles tot in
bijzonderheden, laat staan in collectivistische zin geregeld moet worden, en er geen
plaats zou zijn voor het vrije initiatief. Het betekent wel dat om de economische
vrijheid van de persoon te bevorderen, een uitgebreide economische en sociale
wetgeving noodzakelijk is.
In dit verband is het interessant even stil te staan bij de eigendomsordening, d.w.z.
de positiefrechtelijke regeling van de eigendom in onze rechtscultuur, waarin het
eigendomsbegrip, zoals verwoord in art. 544 van het Burgerlijk Wetboek een centrale
plaats bekleedt. Dat de eigendomsordening in de economische vrijheid van de persoon
een zeer belangrijke rol speelt, is duidelijk. De vraag kan echter gesteld worden of
het eigendomsbegrip van art. 544, in de opvatting van de ontwerpers van dit artikel,
niet veeleer tot de sfeer van de individuele vrijheden behoorde, met als gevolg
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dat de vrijheidsruimte die door ons privaatrecht aan de eigenaar wordt toegekend,
breed, hoog en diep is uitgemeten. Het vermoeden is zeer sterk dat het beginsel van
de zelfdeterminering er primeert op het ordeningsbeginsel. De eigenaar mag alles
tenzij het uitdrukkelijk verboden is. Naarmate het rechtsbesef m.b.t. de economische
vrijheid van de persoon toeneemt, blijkt dit een onhoudbaar standpunt te zijn. Het
gevolg daarvan is dat men, soms met kunst- en vliegwerk, telkens weer nieuwe
correcties op dit eigendomsbegrip moet aanbrengen, zodat het steeds meer uitgehold
en steeds minder bruikbaar wordt. Gelukkig gaan steeds meer stemmen op voor een
herziening van het eigendomsbegrip, waarbij het ordeningsbeginsel ongetwijfeld
voorrang zou krijgen. Het uitwerken van een gedifferentieerd eigendomsbegrip zou
een eerste stap in die richting zijn9.
Tenslotte moet de mens zich realiseren in en door de andere, d.w.z. zichzelf worden,
vrij worden door ertoe bij te dragen de gemeenschap op te bouwen. Traditioneel
gelden als gemeenschapsvormen waarin de mens tot vrijheid kan komen: het gezin,
de familie, allerlei sociaal-economische, culturele en politieke verbanden. Ook hier
ervaren mensen allerlei aliënaties. Erover waken dat zij in al deze gemeenschappelijke
verbanden tot meer vrijheid komen, is voor het recht een zeer nobele, maar uiterst
moeilijke opdracht. Hier lijkt de voorrang te moeten worden gegeven niet aan het
zelfdetermineringsbeginsel zoals voor de sfeer van de individualiteit, niet aan het
ordeningsbeginsel zoals voor de economische vrijheid van de persoon, maar aan het
beginsel van de Anerkennung.
Wat betekent dit concreet? In de verhoudingen van huwelijkspartners, familieleden,
leden van verenigingen en vooral in de politieke verhouding van overheid en burgers,
zal de vrijheid van de persoon het best gevrijwaard blijven als rechtens erkend is en
het dus afdwingbaar is dat men binnen deze relaties geacht wordt mondig te zijn, dat
de vrijheid om tot deze verbanden toe te treden onaantastbaar is, dat eenieder
overeenkomstig zijn talenten en krachten een verantwoordelijkheid kan en mag
dragen binnen elke relatie, dat men tenslotte dienovereenkomstig mag delen in de
macht, zowel op het vlak van het gezin, de familie, de vereniging als de staat10.
Na de bespreking van de rol die het recht heeft t.a.v. de vrijheid van de persoon,
lijkt o.i. een belangrijke conclusie te zijn, dat wetgever en rech-

9

10

G.H.A.S., Naar een meer pluriforme regeling van het eigendomsrecht? in R.M. Themis,
1981, pp. 329-331; Th. Van Goch, Naar een gedifferentieerd eigendomsbegrip, in Recht en
Kritiek, 1982, pp. 82-88.
Larenz spreekt in dit verband van Das Prinzip der Teilhabe. Cfr. K. Larenz, Richtiges Recht.
Grundzüge einer Rechtsethik, München, 1979, pp. 114 en vlg.
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ter, bij de rechtsvinding op het vlak van de vrijheden, voor een uiterst kiese taak
staan. Ze dienen vooreerst op het strikt juridische terrein te blijven, en we hebben er
al op gewezen hoezeer men hier op de grens zit van het zuiver ethische. In dit verband
mogen zij niet uit het oog verliezen dat het specifieke object van het recht de
verhouding als zodanig is, de relatio ad alterum zoals Thomas van Aquino het
uitdrukte. Ze dienen vooral grondig na te gaan over welke sfeer van vrijheid het in
elk concreet geval gaat. Bij het vergelijken en afwegen van rechten terzake gelden
o.i. immers niet altijd dezelfde beginselen. Een paar voorbeelden kunnen dit
illustreren. Druggebruik en drughandel liggen niet in dezelfde vrijheidssfeer; daarom
worden ze niet op dezelfde wijze strafrechtelijk behandeld. Het bankgeheim doet
een aantal rechten ontstaan die o.i. behoren tot de sfeer van de economische vrijheid
(met name het recht op een vertrouwensrelatie m.b.t. bepaalde geldelijke belangen);
het beroepsgeheim van de geneesheer daarentegen verleent rechten die vooral tot de
sfeer van de individualiteit behoren (recht op een vertrouwensrelatie m.b.t.
gezondheid, lichamelijke integriteit); een gevolg hiervan is dat bij het beoordelen
van de rechten m.b.t. deze twee geheimen, men zeker niet op dezelfde wijze te werk
mag gaan. In sommige rechtsproblemen doorkruisen de vrijheidssferen elkaar. Een
voor de hand liggend voorbeeld is dat van de informatiebanken. De gegevens die
daar worden opgeslagen, behoren in feite tot de drie hierboven besproken sferen van
vrijheid. Dat maakt het moeilijk er een aangepaste rechtsbescherming en controlerecht
voor uit te werken.
Een algemene conclusie uit ons eerste verkennend onderzoek van de rechtszone op
de ethische curve lijkt wel te zijn: in de ethische opgang van de mens vervult het
recht een weliswaar bescheiden, maar niettemin onvervangbare rol. Of het, ethisch
gezien, nog tot meer in staat is dan tot het scheppen van orde en rechtvaardigheid,
trouw en vrijheid, is een open vraag. Voorlopig moet deze vraag o.i. negatief
beantwoord worden. Dat betekent echter niet dat het recht zijn ethische opdracht als
vervuld en voltooid mag beschouwen. Vrijheid scheppen, ervoor zorgen dat een
‘klimaat van vrijheid’ tot stand komt, is een opdracht die een voortdurende aandacht
en inzet vraagt en waarmee wij, in onze wereld, nog lang niet klaar zijn.
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Mijn racisme
Jacques de Visscher
Wie het racisme wil begrijpen, maar er niet onmiddellijk in betrokken is, kan eventueel
begripsmatig en dus theoretisch nagaan wat typisch is voor het racisme in onze cultuur
of in onze maatschappij. Op die manier is een sluitende, samenhangende constructie
uit te bouwen, maar zonder concrete inhoud en altijd dreigt het gevaar dat zo'n
afstandelijke benadering eerder op een intellectueel verzinsel gaat lijken. Is er een
alternatief - althans als men geen grondig empirisch onderzoek kan opzetten - voor
wie hier in België iets over racisme wil zeggen dat enige betekenis zou kunnen
hebben? Ik stel me die vraag omdat ik met dit akelige fenomeen uiteindelijk (nog)
niet veel ervaring heb en wij in ons land (gelukkig) relatief nog goed gespaard
gebleven zijn van al te heftige explosies van rassenhaat. Misschien biedt de reflectie
op een persoonlijk uitgangspunt een uitweg. Eigen ervaringen roepen herinneringen
op en de reflexieve bewerking ervan kan een hulp bieden om ten eerste materiaal
aan te dragen voor een enigszins beter begrip van racisme en ten tweede om de eigen
situatie met betrekking tot het racisme te onderkennen. Ik ga hier dus niet uit van
vooropgezette definities van racisme, waaruit ik dan zoveel mogelijk tracht af te
leiden. Mijn eigen ervaring staat voorop, begrippen volgen eventueel uit de reflectie
op die ervaring.

Een eerste persoonlijk uitgangspunt
Ik ben geboren in het midden van de Duitse bezettingsperiode, maar van die Duitse
aanwezigheid in het Belgische publieke leven heb ik geen onmiddellijke herinnering.
Slechts gebeurtenissen uit de tweede helft van de jaren veertig zijn me bijgebleven.
Als tweede jongste van een groot gezin nam ik slechts zwijgend deel aan de soms
drukke gesprekken die ik vaak kon horen. Waarover die gesprekken gingen, weet ik
niet meer. Maar aangezien gewichtige dingen nooit in de aanwezigheid van de
kinderen besproken werden, kwamen waarschijnlijk uitsluitend de alledaagse, banale
zaken aan bod. Wel bleek een recente gebeurtenis, de oorlog, waarvan ik me helemaal
niets herinnerde, als referentiepunt te fungeren om een
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tijdsperiode af te bakenen. Althans zo interpreteer ik vandaag uitspraken als: ‘Och,
dat is niet zo nieuw, dat is nog van vóór de oorlog’, of: ‘Neen, dat is van onmiddellijk
na de bevrijding, want toen waren de Canadezen nog hier’, of: ‘Ja, dat hebben de
Duitsers hier achtergelaten’. Andere oorlogsreferenties, die ik toen ook nauwelijks
begreep, hadden betrekking op de concentratie- en krijgsgevangenkampen. Als kind
speelde ik soms een, achteraf beschouwd, luguber spelletje bij de dagelijkse waspartij.
Door mijn magere ribben te demonstreren - ik trok mijn buik in en haalde diep adem
- kon ik m'n moeder, m'n zus of de inwonende meid aan het schrikken brengen, want
die riepen dan: ‘Doe dat niet, je ziet er zo vreselijk uit als een Büchenwalder!’
Tenslotte herinner ik mij allerlei allusies op enkele in de buurt wonende joden ‘die
door de Duitsers tijdens de bezetting met rust gelaten waren’. Globaal genomen
herinner ik me dat er ondubbelzinnig negatief gesproken werd over de Duitsers en
dat de dubbelzinnigheid toch niet uit de lucht was toen ik hoorde spreken over de
joden, de ‘witte brigade’ of de ‘zwarten’. Natuurlijk wist ik als kleuter of als
lagerschoolkind niet waarop dit politiek allemaal sloeg. Maar één ding was in ieder
geval duidelijk: er waren verschillende categorieën van mensen.

Een eerste commentaar
Heeft dit al iets met racisme te maken? Het loont de moeite om eens reflexief op
mijn materiaal in te gaan.
Door de na-oorlogse situatie met de verwijzingen naar de oorlog, de vooroorlogse
tijd, de bezetting, de bevrijding, de aanwezigheid van vreemde, al dan niet vijandige
troepen, enz., wordt een identiteit gecreëerd. Die identiteit ontstaat niet alleen in
tegenstelling tot een andere (ik en de joden, ik en de Canadezen, ik en de Duitsers),
maar vooral in een waarderende tegenstelling. De Duitsers, van wie ik me geen
enkele herinner, behoorden imaginair tot mijn wereldbeeld als een massa mensen
die ons land bezet hadden en die oorlog hadden gevoerd, met al de ellende vandien.
Ik was dus beter dan dé Duitsers, ik was geen Duitser en de Duitser was de andere
par excellence, de vreemde die als dusdanig te wantrouwen was. Opvallend is hier
het desindividualiserende en anoniem makende karakter. Niet alle Duitsers vielen
onder deze desindividualisering of anonimiteit; sommigen kwamen met name ter
sprake en niet zelden met de toelichting: ‘die leek me nog eerlijk’, of ‘die was correct’,
of ‘die was nog een fijne vent’. De anonieme Duitser was dus de vijand - de Duitsers.
Ook de joden vielen onder de desindividualisering. Met hen was er trouwens iets
vreemds aan
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de hand, ze werden door de Duitsers weggehaald. Nooit heb ik horen vertellen dat
de joden fout waren, maar toch waren ze anders, want jood. Aangezien de Duitsers
in beginsel alleen weerspannigen weghaalden, moesten de joden, deze anderen, toch
iets hebben misdaan; misschien deden ze (of sommigen onder hen) mee met het
verzet, met de ‘witte brigade’? Ook de mensen van het verzet waren als anders
gestigmatiseerd: zij onderscheidden zich door hun clandestiene actie; ze deden
gevaarlijke dingen waarop de Duitsers dan weer tegenmaatregelen namen. Ook bij
de bevrijding, zo vernam ik, werd de verzetsorganisatie als anders bestempeld:
‘sommigen deden toch wrede dingen’.
Tegen deze achtergrond van oordelen over een recent verleden - oordelen die niet
verward mogen worden met ‘historisch juiste’ oordelen - kreeg de eigen identiteit,
gebaseerd op een tegenstelling waarbij de ander negatief gewaardeerd werd, een
conformistisch karakter. De norm voor de eigen identiteit werd niet alleen bepaald
door de aanwezigheid van een te schuwen andere, maar daarenboven bevestigd door
een conformistisch gedrag. Wie zich niet conform gedraagt, valt te wantrouwen. Elk
anti-conformisme wordt een bron van moeilijkheden. Te wantrouwen waren in mijn
kindertijd: de Duitsers, de joden, de collaborateurs en het verzet. Wie blijft nog over?
Aangezien de eigen kring en het eigen milieu de norm zijn, blijf ik nog over; een ik
dat zich vastklampt aan het conformistische en (onder het Duitse gezag) angstige
wij.
Verloopt dit alles ondubbelzinnig? Helemaal niet. Volgens de oorlogsverhalen die
ik me herinner, was de scheiding tussen het beschermende, goede ‘wij’ en de te
wantrouwen anderen niet zo radicaal. Er waren onschuldige joden, sympathieke
Duitsers, moedige verzetslui en ‘zwarten’ die eigenlijk niets misdaan hadden. De
tegengroep was niet helemaal homogeen en toch ook niet volledig gedepersonaliseerd
of gedesindividualiseerd. Of preciezer uitgedrukt: in de familie kenden we mensen
die onze sympathie hadden, maar die we toch tot de anderen moesten rekenen. Op
die manier ontstond zelfs een soort identificatie (door sympathie, medelijden of zelfs
invoelen) met mensen die in beginsel tot het te wantrouwen andere behoorden. In
deze ambivalentie kwam natuurlijk een ander aspect tot uiting: door de identificatie
met de andere was dit andere opeens eveneens in het wij aanwezig; er ontstaat een
gemeenschappelijkheid tussen de anderen en het wij. Zo'n ambivalentie is een bron
van psychologische en sociaal-psychologische conflicten waaruit men zich niet zo
gemakkelijk losrukt. Hierop zijn verschillende reacties mogelijk. Sommigen zetten
in die situatie de stap naar het verzet, anderen naar de meer expliciete collaboratie.
Een mij meer vertrouwde reactie is de onderdrukking van de aanwezigheid van het
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vreemde in eigen kring. Het is alsof de aanwezigheid van het gevaarlijke vreemde
slechts door de beklemtoning van het vreemde bij de anderen geëxorciseerd kan
worden. Uit vrees te worden aangetrokken door het vreemde wordt het vreemde zo
vreemd mogelijk voorgesteld en verandert de sympathie voor de eerlijke Duitser, de
onschuldige jood, de moedige verzetsman en de idealistische collaborateur in haat.
En is haat een ontoelaatbaar gevoel, dan worden ze in de anonimiteit teruggestuurd.
Hoe anoniemer de Duitsers, de joden, de collaborateurs en de verzetslui, hoe beter
de gevaarlijke sympathie onder bedwang gehouden kan worden en hoe veiliger het
ik zich in het conformistische wij kan vermeien.
Heeft dit dan al iets met racisme te maken? Nog niet genoeg. Het materiaal dat ik
tot hiertoe verzameld heb, kan een houding omschrijven die toch met het racisme
verwant moet zijn: de vrees voor wie de eigen conformiteit op een of andere manier
kan bedreigen. Maar er is nog iets meer. Met opzet heb ik in mijn commentaar een
aantal begrippen beklemtoond of onderstreept: de identiteit in tegenstelling tot een
andere groep die gedeprecieerd wordt, de desindividualisering door de
veralgemenende aanduiding van de andere groepen, het conformisme van de eigen
groep, ingegeven door een schrikreactie van ‘pas d'affaires’. Ik moet hieraan nog
twee opmerkingen toevoegen.
Ten eerste: dit hele proces van de conformering van de eigen identiteit tegen een
gedeprecieerde andere is in het opvoedingsproces geen individueel-psychologische
aangelegenheid, maar een zaak die wezenlijk een sociaal-psychologische en
sociologische dimensie heeft. Het is niet vol te houden dat het hier geschetste stramien
slechts particulier zou zijn. De specifieke inhoud werd wel door de oorlogs- en
bezettingsomstandigheden en door de na-oorlogse tijd ingevuld. Maar het stramien
is één van de mogelijke patronen van de ideologisch-politieke vorming in de
kindertijd. Het is het ideologisch opvoedingspatroon van de conformistische
kleinburgerij. Indien ik in een joodse gemeenschap of in een Vlaams-nationaal milieu
was opgegroeid, dan had het ‘wij-ander’-stramien ook bestaan, maar zou het wellicht
andere karakteristieken hebben vertoond. Conflictueuze omstandigheden nuanceren
of kleuren dit stramien enigszins; de oorlogstijd waarin ik opgroeide en de na-oorlogse
tijd waarin ik mijn eerste ideologische conditionering onderging, zijn uiteindelijk
illustratieve variabelen. Belangrijk is de sociaal-psychologische en sociologische
realiteit van de conformistische ‘wij-ander’-relatie, waarbij de andere gedeprecieerd
en gedesindividualiseerd wordt. Zo ontstaan de joden en de Duitsers.
Ten tweede: de ‘wij-ander’-splitsing is als sociologische en intersubjectieve realiteit
in eerste instantie een talige en culturele realiteit. Ik beklemtoon
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de factor taal. Om de splitsing ‘wij-ander’ door te voeren, moet de andere worden
aangeduid, benoemd, zelfs in één notie samengevat: dé jood, dé Duitsers. Hadden
ze karakteristieken? De Duitsers waren de bezetters, meestal te herkennen aan hun
uniform. Ze hadden ook hun gewoonten en gebruiken die anders waren dan de onze.
Ze hadden vooral ook een andere taal, die niet alleen onze taal vernederde en
onderdrukte, maar vooral onze wijze van leven classificeerde en kwetsbaar maakte.
Maar wie waren de joden? Het antwoord was moeilijker en gemakkelijker tegelijk.
Joden waren diegenen die door de Duitsers werden weggehaald en/of verplicht werden
een jodenster te dragen. Plotseling werden mensen jood, zo vertelde m'n moeder me
later, die voorheen voor haar geen jood waren. Anderen, ofschoon ze geen Davidster
droegen, werden er soms heimelijk van verdacht toch joden te zijn. Ik herinner me
het verhaal van een vrouw die op straat door een vreemde werd aangesproken en
gevraagd waarom ze geen jodenster droeg. Met deze indicatie van de joden werd
meteen een gehele wereld - niet zelden een verzonnen wereld - geassocieerd, en dus
talig geconcipieerd en geïnstitueerd; deze wereld maakte van deze mensen ‘typische’
joden. Het vervreemden van de andere is een talig invoeren van een dissociatie in
de culturele omgeving.

Een eerste conclusie
Zonder ons stramien, afgeleid van een geïnterpreteerde persoonlijke ervaring, en dus
reflexief in concepten omgezet, te veralgemenen, zou ik kunnen stellen dat er een
ideologische conditionering bestaat waarin een splitsing in de ‘wij-ander’-relatie
wordt doorgevoerd. Hierin wordt de ander gedeprecieerd. Deze splitsing is de talige
uitdrukking van een intersubjectieve realiteit die tegelijk een culturele dissociatie
meebrengt.
‘Jood’ is voor mij een na-oorlogsbegrip; de Duitsers werden met de weghaling
van de joden geassocieerd. Later werd deze associatie alleen maar door foto's,
verhalen, filmdocumenten en getuigenissen versterkt. Spreken over de joden, was
zich distantiëren tegelijk van de Duitsers, maar ook van de joden, om met de Duitsers
- de jodenvervolgers - geen moeilijkheden te hebben. Uit mijn kindertijd herinner ik
me niets waardoor de joden een ras zouden vormen (ik zie trouwens nog altijd niet
in dat joden een volk of een ras zouden zijn); en ik herinner me ook geen enkele
aanduiding om de joden als groep te bepalen, tenzij het hardnekkige ‘cliché’ van de
kromme neus.
De vervreemding kan nog geen expliciet racisme worden genoemd, maar - om bij
de joden te blijven - wel een desolidarisering met een verdrukte en
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bedreigde groep mensen. Deze desolidarisering geschiedt nu door de ‘wij’-groep
voor de anderen zo gesloten mogelijk te houden, door het eigen identiteitsconformisme
te controleren en te sanctioneren. Welnu, zo'n desolidarisering zal wel een basis
vormen voor racisme.

Een tweede persoonlijk uitgangspunt
‘Jood’ was voor mij al een begrip voor ik de eerste jood heb ontmoet. Anders is het
gesteld met de gastarbeiders.
Turken behoren al enige tijd tot mijn straatbeeld. Ofschoon ik niet in een wijk
woon waar de Turkse inwijkelingen zich hebben gevestigd, zie ik nagenoeg dagelijks
tientallen Turkse schooljongens, die in de buurt technisch onderwijs volgen, op de
vluchtheuvel bij de tramhalte roekeloos stoeien en vechten. Het verwondert me altijd
dat ik zo zelden een gekwetste zie. In de tram bepalen deze luidruchtige jongeren
onmiddellijk het klimaat. Ze halen fratsen uit, trachten de gesprekken te overstemmen
en maken de Vlaamse meisjes op de meest karikaturale manier het hof. Dat is
nagenoeg het enige beeld dat ik van de gastarbeiders heb. De Turkse aanwezigheid
in Gent is voor mij een exotische aanwezigheid; een exotisme dat versterkt wordt
door het feit dat er in de stad nu ook Turkse winkels, cafés en restaurants zijn en dat
ik 's zaterdags en 's zondags in de parken de Turkse families met hun kleurrijke kleren
zie zitten.

Een tweede commentaar
Ook hier vind ik materiaal om iets over de kiemen van een racisme te vertellen. Dit
kan verwonderlijk lijken: het exotische is toch onschuldig. Toch niet helemaal. In
de exotische appreciatie van een groep zit een gevaar. Ik word in het bekijken van
de jonge Turken niet meer door een oorlogssituatie of onmiddellijk door een
opvoedingsperiode ideologisch geconditioneerd om een desolidariserende houding
aan de dag te leggen. Er is eerder het tegendeel: er is geen collectief conflict met de
Turkse gemeenschap in Gent en allerlei omstandigheden, waaronder ook
levensbeschouwelijke, die hier niet uitgewerkt hoeven te worden, hebben mij een
expliciete anti-racistische reflex gegeven. Bijgevolg heb ik het in een zekere zin
gemakkelijk om mij onbevooroordeeld te wanen. Niettemin blijft voor mij de Turkse
gemeenschap in mijn stad een anonieme, gedesindividualiseerde groep. Door de
exotische perceptie treedt trouwens een vervreemdingseffect op. Op het eerste gezicht
getuigt dit exotische wel van een positieve vooringenomenheid. Ik heb daar echter
mijn twijfels over.
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Zou dit exotisme niet tegelijk een verbloeming kunnen zijn, waardoor ik mij
gemakkelijker van de andere gemeenschap distantieer, waardoor de conformerende
identiteit in een ‘wij-anderen’ splitsing belichaamd blijft? Dat hoeft nog geen
uitdrukkelijk racisme te zijn, dat wil zeggen een houding waarbij ik het andere ras
als ras stelselmatig als minderwaardig taxeer en de eigen identiteit van het andere
ras misprijs en schade berokken. Maar impliciet is er misschien toch al een vorm
van racisme aanwezig. De exotische perceptie zou namelijk wel eens een schouwende
superieure houding kunnen verraden die in zich de kiem draagt, dat ik nooit tot
solidariteit kan komen wanneer zich een conflictsituatie voordoet. Deze ‘dédaigneuse’
houding is eigenlijk al merkbaar in het misprijzen voor de Turkse ‘macho's’ die hun
vrouwen slaan als ze een dochter en geen zoon ter wereld brengen. De ‘progressieve’
reacties op dergelijke trieste geschiedenissen staan niet zelden bol van verwaande
superioriteit.
Ten opzichte van de Turken in mijn stad maak ik cultureel een onderscheid tussen
Turken en niet-Turken en zo komen de Turken in mijn wereldbeeld. Die Turken
hebben hun eigen zeden, gebruiken en gewoonten, hun eigen taal. De jongeren hebben
zelfs de ‘vervelende’ superioriteit die erin bestaat dat ze ook al Nederlands (meestal
Gents) geleerd hebben en ons, niet-Turken, kunnen verstaan, terwijl ze ons met hun
taal op afstand kunnen houden. Zolang er geen uitdrukkelijk collectief conflict is,
en we hopen dat dit er nooit komt, waarbij de Gentse of Vlaamse gemeenschap beslist
de Turkse gemeenschap uit te wijzen, heerst er een gematigde ‘apartheid’; Turken
en Vlamingen leven nagenoeg naast elkaar in een mengeling van vriendelijkheid én
onvriendelijkheid, van soms uitdrukkelijke sympathie én hier en daar uitdrukkelijke
uitbuiting. In dit laatste zit natuurlijk al een stukje gelegenheidsracisme, maar het
blijft sporadisch, particulier en marginaal tussen het overige latente racisme. Welnu,
wil dit laatste manifest en collectief worden, dan maakt dit racisme gebruik van de
tegengestelde identiteit met een superieur wij en met een talige dissociatie in de
culturele wereld die de oorspronkelijke de-solidariteit alleen maar bevestigen.

Een tweede conclusie
Als we het collectieve en manifeste racisme nog niet ‘aan den lijve’ ondervonden
hebben, lijkt elk vermoeden van een sluimerend en sluipend racisme vreemd en
theoretisch. Men kan bij zichzelf nagaan wat een kiem van racisme zou kunnen zijn,
maar de beschouwingen blijven in het perspectief van een virtualiteit. Niettemin
blijven we ervan overtuigd dat er geen
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algemene theorie van onze culturele eigenheid nodig is om het racisme te begrijpen.
Zonder in het pedante Westeuropese masochisme van sommige academische kringen
te vervallen, kunnen we wel vermoeden dat het racisme in latente vormen aanwezig
is in de ideologisch geconditioneerde ontwikkeling van het benepen culturele
wij-gevoel dat de solidariteit jegens de vreemde ondergeschikt maakt aan de
narcissistische intern-gerichte solidariteit.
Waarom en hoe het komt dat racisme manifest wordt, valt moeilijk te achterhalen.
Naargelang culturen of maatschappijen een dissociërend ontwikkeld wij-gevoel
hebben - en welke cultuur heeft dat niet? - en daarin hún superioriteit beklemtonen,
zijn deze culturen en maatschappijen in mindere of meerdere mate latent racistisch.
Dat dit ook onze realiteit is, moeten we zeker onderkennen. Waarom of hoe de stap
van latent naar manifest racisme gezet wordt, hangt af van een aantal omstandigheden,
die de gedragwetenschappen altijd post factum zo scherpzinnig kunnen beschrijven
en verklaren. De psychologie, de sociologie en de culturele antropologie als
veralgemenende en theoretische disciplines kunnen geen uitbarstingen van rassenhaat
voorzien; in hun beperktheid moeten zij zich ook met vermoedens tevreden stellen.
De geschiedeniswetenschap en de sociologie kunnen slechts achteraf nagaan welke
factoren hebben meegespeeld om in een specifieke situatie de latente rassenhaat in
een manifeste te doen omslaan. Onderzoek naar de getto-vorming, de uitbuiting in
de huurkazernes, de uit de hand gelopen liberale woonpolitiek, de
jongerenwerkloosheid, enz. kan belangrijke factoren onthullen waaraan concreet iets
te doen is. Maar niemand weet wanneer, hoe en waarom racisme van deze factoren
gebruik maakt. Zo'n onderzoek moet ik aan anderen overlaten. Mij interesseert veeleer
de vraag: wat doe ik met mijn (vermoedelijk) racisme? Dat is een concreet ethisch
probleem, waarvoor ik voorlopig geen andere oplossing heb dan het zo goed mogelijk
te onderkennen.
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Israël in crisis
Erik Faucompret
Enkele jaren geleden zei A. Sharon, de Israëlische Minister van Defensie: ‘Ons
land bevindt zich in een toestand van zelfvernietiging. Er heerst een
zelfmoordklimaat... Niet onze economische crisis schept gevaren, wel het gebrek
aan overeenstemming inzake onze nationale doelstellingen en waarden. Het uur
van de waarheid slaat’. Dezelfde man leidt nu (eind juni) persoonlijk het
Israëlische leger in Libanon. Bestaat er een verband tussen die
Cassandra-uitspraak en de inval in Libanon?
Een maandblad wordt door de actualiteit gemakkelijk overrompeld.
Onderstaand artikel rept met geen woord over de oorlog in Libanon. Maar het
kan inzicht geven in economische en intern-politieke achtergronden die misschien
alleen maar in schijn niets met deze defensieve agressie te maken hebben.
Redactie
In de periode 1960-1972 bedroeg het jaarlijkse groeiritme van het Israëlisch nationaal
inkomen gemiddeld 10% (een groot deel van deze expansie werd gecreëerd door de
stijging van de overheidsuitgaven, met een begrotingstekort van 10% van het BNP,
en de uitbreiding van de dienstensector). Vanaf 1973 nam het groeiritme constant
af. Welke factoren verklaren deze evolutie, die uiteindelijk leidde tot het einde van
de heerschappij van de Mapaï, de Arbeiderspartij die de staat sedert zijn oprichting
onafgebroken had bestuurd? Vooreerst het restrictief economisch beleid van de
regering-Rabin, dat er niet in slaagde het jaarlijks inflatiecijfer van om en bij de 45%
terug te dringen, de emigratiestroom in te dijken, de stakingsdreigingen tegen te gaan.
Verder bleven de onverteerde nederlaag tegen Egypte en de permanente crisistoestand
in Zuid-Libanon de publieke opinie beroeren. De definitieve doorslag gaven wellicht
de corruptie en interne verdeeldheid binnen de rangen van een regering die zich
steeds sterker ging profileren als een middenstanderscoalitie en verdedigster van de
hogere inkomenscategorieën. Toen op 17 mei 1977 de Likoedpartij de leiding van
's lands bestuur overnam, was het daarom duidelijk dat Israël een andere politieke
én economische koers zou gaan varen. Begins politie-
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ke basisfilosofie - geloof in de eigen militaire kracht - en zijn liberale opvatting
inzake de organisatie van de economie via de goede werking van het privé-initiatief
brengen de Likoed vier jaar later (juni 1981) opnieuw aan de macht, al verkeert het
land op dat ogenblik in een economische crisis en een diplomatiek isolement. In
onderhavige bijdrage onderzoeken we de oorzaken van deze eigenaardige en op het
eerste gezicht contradictorische evolutie, waarbij we vooral de onderlinge
verbondenheid proberen te benadrukken tussen het buitenlands en het economisch
beleid van een staat die nagenoeg 30% van zijn middelen aan defensie besteedt.

Nationalisme
De Likoed-regering bestaat uit vier afzonderlijke groepen: het rechtspopulistische
Heroetblok van Begin, de liberale partij van Ehrlich, de nationaal-religieuze partij
van Burg, en verder enkele kleinere fracties, rechtstreeks gesteund door de Sefaradim1.
Haar beleid vormt logischerwijze dan ook een compromis tussen vier tendensen:
enerzijds nationalisme en liberalisme (historische krachten die hedentendage ook in
onze landen weer opgeld maken), anderzijds pro-westerse gezindheid en verdediging
van de Sefardische belangen. Deze trends wijzen alle in eenzelfde richting: de
afschaffing van het politiek-economisch systeem van staatskapitalistisch dirigisme
zoals dat door de Arbeiderspartij werd voorgestaan.
Wat men M. Begin ook aan kan wrijven, het is moeilijk vol te houden dat hij een
inconsequent of oneerlijk politicus zou zijn. Lid van de autoritaire Betarschool van
Ze'ev Jabotinsky, de zgn. revisionisten, pleitte hij reeds in het begin van de jaren
twintig voor de bevrijding van heel Palestina, dat - en het Heroet-embleem
beklemtoont dit ten overvloede - niet alleen de huidige oppervlakte van Israël omvat,
inclusief de Gazastrook en de westelijke Jordaanoever, maar ook heel Transjordanië.
Begin zelf bezit dus een waarachtig-godsdienstige overtuiging: de politiek staat in
dienst van de religie, en de goddelijke voorzienigheid verleent elk menselijk gedrag
een zekere graad van rationalisme. Als guerrillaleider droeg hij met zijn Irgoen-militie
in 1948 op doorslaggevende wijze bij aan de vestiging van de zionistische staat, maar
hij liet aan Ben Goerion de eer Israël te besturen. Negenentwintig jaar lang bleef
Begin de leider van de Heroet-oppositie in de Knesset; alleen tussen 1967 en 1970
maakte hij even deel uit van een kabinet van nationale eenheid. In augustus 1970
verliet zijn partij de

1

Sefaradim = immigranten uit de Arabische landen, vooral Yemen en Marokko.
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coalitie, toen deze onder Amerikaanse druk de Rogersvoorstellen had aanvaard, die
gedeeltelijke terugtrekking uit de bezette gebieden voor mogelijk hielden. Op de
vooravond van zijn jongste verkiezingsoverwinning verklaarde Begin ondubbelzinnig
trouw te willen blijven aan het oude Heroet-devies: de westelijke Jordaanoever, de
Gazastrook en de Golanhoogvlakte moeten eeuwig tot het joodse thuisland blijven
behoren. Om deze politiek ook effectief ten uitvoer te leggen, installeerde de
Likoed-regering, begin november 1981, in de bezette territoria een burgerlijk bestuur
en werd het plan opgevat de 160 bestaande steden verder te bevolken met zo'n 100.000
joodse kolonisten en de ‘Arabieren van het bijbelse Israël’ (de Palestijnen) slechts
een statuut van administratieve autonomie te geven. Het begrip ‘administratieve
autonomie’ stamt uit Jabotinsky's woordenschat, die in 1906 op de zionistische
conferentie van Helsinki die soort autonomie vroeg voor in tsaristisch Rusland
verblijvende joodse en nationale minderheden2. Dat Begin, de joodse nationalist,
Sadat, de pragmatische Arabier, ertoe kon bewegen het Camp Davidverdrag te
ondertekenen, bewijst dat we hem met recht als een meesterdiplomaat kunnen
bestempelen.

Pro-westerse gezindheid
Van de Verenigde Staten en van Europa verwacht Begin een expliciete goedkeuring
van Israëls algehele beleid, en hij schuwt daarbij geen holpathetische retoriek. Ter
illustratie een passage uit een rede in de Knesset: ‘Het Duitse volk is het laatste dat
ons de les te spellen heeft... De Nederlanders moeten maar aan Anne Frank denken,
de Fransen aan de geschriften van Zola... Nog steeds kleurt Joods bloed de Europese
rivieren rood’3. Achter deze pathetiek zit de niet onterechte vrees, dat het Westen,
in de eerste plaats Parijs, Bonn en Londen, een toenemende kwantiteit wapens aan
de Arabische wereld wil slijten. Nu de geïndustrialiseerde landen zelf een zware
economische crisis doormaken, vormt hun wapenexport een renderend bedrijf dat
de petroleumdollars terug naar het oude continent zal laten vloeien. Indirect draagt
het Westen er dus toe bij dat Israël kostbaar geld moet reserveren om de
bewapeningswedloop in het Nabije Oosten te kunnen winnen. En dan spreken we
nog niet over de mogelijkheid, dat de Arabische landen opnieuw naar hun oliewapen
grijpen; zij hebben

2
3

U. Avnery, M. Begin: the reality, in Worldview, juni 1978, p. 13.
Le Soir, 30 november 1977, p. 3.
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toch al herhaaldelijk bewezen geen betrouwbare westersgezinde bondgenoten te zijn,
wel traditioneel-feodaal, fundamentalistisch of Moskou-gericht. Derhalve pleitte de
zeer anti-communistische Begin, van in het begin, voor een militaire alliantie tussen
de NAVO en Israël, zoals die reeds bestaat tussen Israël en de Verenigde Staten. En
door zijn verklaring, dat Afrika en het Verre Oosten tot Israëls invloedssfeer
behoorden, liep minister van landsverdediging A. Sharon op deze ambities alvast
vooruit. Het Westen mocht bovendien niet vergeten dat ‘ook Jeruzalem de
petroleumkraan dicht zou kunnen draaien’4. Dat de Reagan-administratie, de meest
pro-Israëlgezinde die het Witte Huis ooit bewoonde, er ongeveer ook zo over dacht,
stemde het Likoed-bewind vanzelfsprekend tot diplomatieke vreugde: moesten de
VS hun geallieerden immers niet laten zien dat ze het ernstig meenden wanneer ze
die naties bevriend noemden? Ook met zwart-Afrika wenst Tel Aviv de verkoelde
betrekkingen nieuw politiek en economisch leven in te blazen; op de
Israëlisch-Amerikaanse verlanglijst inzake trilaterale strategische samenwerking
prijkten allereerst Zaïre, Ivoorkust, Ghana en Togo.

Godsdienstijver
De Mafdal (Nationaal Religieuze Partij) vormt sedert 1948 een onontbeerlijke
coalitiepartner van elke Israëlische regering, zodat zij meer reële macht uitoefent
dan haar zetelaantal in de volksvergadering laat vermoeden (thans 6 op 120, een
historisch dieptepunt). In Begins kabinet inspireerde Mafdal de wetgeving over
zwangerschapsonderbreking en autopsie, over de bevoegdheidsuitbreiding van de
religieuze rechtbanken, over de vrijstelling van dienstplicht voor orthodox-gelovige
vrouwen, over de beteugeling van missie-activiteiten door niet-joodse centra. Via
haar deelname aan het kabinet kreeg het nationalisme van de Likoed een
extra-religieuze dimensie, al werd haar wetgevende invloed door de ongelovige
Israëliërs geleidelijk electoraal sterker beknot en als een ondraaglijke last ervaren.
Zoals Elie Barnavi het treffend uitdrukt, oefent het opperrabinaat een ‘verstikkend
conservatieve’ invloed uit, er is weinig verdraagzaamheid van te verwachten5. Onder
invloed van de Mafdal werd b.v. het socialistisch geïnspireerd onderwijs vervangen
door een systeem van staatsburgerlijke opvoeding dat de Israëlische jeugd vooral
nationalisti-

4
5

Geciteerd door A. Kapeliouk in Le Monde diplomatique, juli 1978, p. 20.
E. Barnavi, Israël au 20ième siècle, P.U.F., Paris, 1982, p. 150.
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sche en militaristische deugden aankweekt. Uitspraken van sommige rabbijnen m.b.t.
de Arabische wereld - ‘in oorlogstijd mag men ook nietjoodse vrouwen en kinderen
afslachten’6 - contrasteren sterk met wat de Talmoed voorhoudt.

Goesh Emounim
Een uiterst belangrijke extraparlementaire, maar door de staat erkende pressiegroep,
waarvan de meeste leden behoren tot de Mafdal of Likoed, vormt het zgn. ‘Blok der
Getrouwen’, beter bekend onder zijn Hebreeuwse benaming ‘Goesh Emounim’: een
beweging van enkele duizenden jongeren, vooral van Amerikaanse origine, die zich
desnoods met geweld wil verzetten tegen de teruggave aan de Arabieren van ook
maar een deel van het historische vaderland. De Israëliërs beschouwen hen als een
voorhoede van jonge idealisten die ze met sympathie bejegenen; voor de Palestijnen
in bezet gebied vormen deze kolonisten gevaarlijke indringers die met de wapens in
de hand steeds meer nederzettingen oprichten - sedert december 1978 is het toegestaan
in bezet gebied land te kopen - waarvan het legaal karakter achteraf door de regering
wordt bevestigd. In ‘Goesh Emounim’ ontmoeten beide voormelde trends dus elkaar:
fanatiek nationalisme en religieuze orthodoxie.

De Sefaradim
Bij herhaling bestempelde de Likoed-partij zichzelf als de vertegenwoordigster van
de Sefaradim. In het hedendaagse Israël behoren deze joodse immigranten uit
Arabische landen nog altijd tot de minder welgestelde klassen: als groep wonend in
de zgn. moshavim en ontwikkelingssteden in Galilea en de Negevwoestijn, verricht
ongeveer de helft van de Sefaradim ongeschoold werk; 14% van de Sefardische
arbeiders, wat neerkomt op ongeveer 62.000 (vooral Marokkaanse) families, leeft
zelfs onder het bestaansminimum7. Deze gegevens lijken ons belangrijk om twee
redenen:
1. Van de totale Israëlische bevolking maken de Sefaradim vandaag ongeveer 3/5
uit, terwijl nog steeds Ashkenazim van Russische en Poolse origine de meeste
intellectuele en bestuurlijke functies in de staat waarnemen. In de toekomst
zullen de Sefaradim een groot deel van de lei-

6
7

Geciteerd door A. Kapeliouk in Le Monde diplomatique, mei 1982, p. 13.
Verdere gegevens levert The Middle East, mei 1981, pp. 24-25.
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dinggevende elite leveren en mede Israëls politieke aangezicht in de wereld
bepalen. En dat lijkt ons niet zo'n hoopvol perspectief. Tonen immers niet allerlei
onderzoekingen aan dat Sefaradim, traditioneel conservatief, zowel religieuze
bemoeienis in het dagelijkse leven voorstaan, als een sterke leider verkiezen
die ‘hard’ weet om te gaan met de Arabieren8?
2. Israëls in de mensengeschiedenis unieke experiment, het bezorgen van een
tehuis aan joden afkomstig uit zo'n honderd verschillende landen en de uitbouw
ervan tot één natie, kon maar slagen dank zij de simultaan-katalyserende werking
van een aantal factoren, waarvan naast de verplichte dienst in jeugdbeweging
en leger, de gemeenschappelijke taal, de godsdienstbeleving en het gevoel van
interne veiligheid, de dreigende internationale omgeving als een van de
belangrijkste optrad. Men kan zich derhalve afvragen: ‘Wil de Likoed-regering
het levenspeil van de Sefaradim werkelijk verhogen, zodat Israël zich de rijkdom
van vrede zou kunnen veroorloven; uiteindelijk behoort het land geografisch
tot de Levant, zoals de Arabische staten? Of wenst Begin daarentegen een
situatie van permanente koude oorlog met die Arabische wereld te onderhouden,
opdat de Israëlische samenleving niet uiteen zou spatten in een soort Libanees
toneel van strijdende etnische minderheden met alleen het economisch
eigenbelang voor ogen?9

Economisch liberalisme
Onmiddellijk na zijn verkiezingsoverwinning - en hiermee belanden we bij het
economisch beleid van de Likoed-regering - werd M. Begin door Israëls getrouwe
vriend gefeliciteerd: Milton Friedman, Nobelprijs economie en grondlegger van het
zgn. monetarisme. Voorstanders van de monetaristische school beweren dat er een
vaste relatie bestaat tussen algemeen prijsniveau en geldhoeveelheid. Neemt de
geldhoeveelheid toe, dan leidt ze tot koopkrachtverlies; de monetaire overheid moet
er dus over waken dat de stijging van primaire (geld in enge zin) en secundaire
liquiditeiten (in Israël vooral overheidsobligaties en deposito's in vreemde munt)
gelijke tred houdt met de aanwas van het nationaal inkomen. Vastbesloten de inflatie
te bestrijden, poogde de Likoed-regering vanaf september 1978 vat te krijgen op de
groei van de geldhoeveelheid, via een kwantitatieve kre-

8
9

Voor meer informatie zie: Lee E. Dutter, Eastern and Western Jews: ethnic divisions in
Israeli society, in Middle East Journal, nr. 4, herfst 1977, p. 458.
Ook Lee E. Dutter, op. cit., p. 465, schijnt deze vraag niet te beantwoorden.
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dietcontrole. De algemene verhoging van de rentetarieven die erop volgde (de
geldvraag bleef immers gelijk) leidde echter onder het publiek tot de verwachting
van een koersstijging van staatsobligaties. Zo stroomde opnieuw geld in de
economische kringloop, wat het effect van de monetaire politiek gedeeltelijk
neutraliseerde. Verder verhinderde de verhoging van de rentevoeten (thans tot 200%)
de economische heropleving: de bedrijven konden hun normale kapitaalbehoeften
niet langer financieren. In Israël werd deze tendens in de hand gewerkt door het
sterke ‘crowding out’-effect: omdat de overheid overvloedige financiële middelen
nodig had, gedroeg zij zich op de geldmarkt als concurrent van de ondernemingen10.
Haar uitgaven vertegenwoordigden nl. een groeiend aandeel van het BNP (heden
zelfs 100%) en konden steeds minder gemakkelijk worden gedekt door eigen
inkomsten. Logisch, wanneer men bedenkt dat b.v. de in Israël geheven belasting op
lonen en salarissen het westerse cijfer verre overschrijdt. Het tekort op de lopende
begroting nam constant toe en liep in 1980 zelfs op tot 1,7 miljard dollar. De
belangrijkste uitgavenposten vormden het immigratiebeleid (inwijkelingen ontvangen
goedkope leningen en kunnen zich belastingvrij allerhande goederen aanschaffen),
de uitgaven voor sociale zekerheid (goed voor 30% van het budget), de
exportkredieten, ook de lonen in overheidsdienst. Sedert einde 1973 komen daarbij
de bedragen voor de defensie (nu 65% van het budget), inclusief de
nederzettingenpolitiek in de bezette gebieden.
Vóór de machtsovername door de Likoed kende Israël het systeem van vaste
wisselkoersen; zo werd ervoor gezorgd dat de buitenlandse handel een zekere
stabiliteit vertoonde en dat muntspeculatie ontmoedigd werd. Tegelijkertijd echter
diende de Israëlische centrale bank in monetair onrustige perioden het pond massaal
te ondersteunen via verkoop van buitenlandse valuta (dollar). Staan echter op een
gegeven moment zulke deviezen niet vrij ter beschikking, dan kan een land in een
afhankelijkheidspositie terecht komen ten opzichte van de buitenwereld, die via
internationale organisaties (als het IMF) voorwaarden zal opleggen m.b.t. de in de
toekomst te varen economische koers. De Likoed-regering besefte ten volle dat Israël
op deze wijze gedwongen zou worden tot het voeren van een deflatiebeleid of in
laatste instantie tot een onpopulaire devaluatie. Daarom besloot Begins kabinet
autonoom, het pond vrij te laten vlotten en deze maatregel leidde quasi-automatisch
tot een reële devaluatie van de Israëlische munt met ongeveer 25%. Andere
regeringsbesluiten beoogden

10

Elementen van deze economische analyse ontlenen we aan de jaarverslagen van de Israëlische
Centrale Bank.
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de verdwijning van de parallelle wisselmarkt, de gedeeltelijke liberalisering van het
deviezenverkeer, de afschaffing van invoerheffingen en exportsubsidies. Welke
filosofie lag aan dit beleid ten grondslag?
1. Het Likoed-kabinet wilde buitenlandse investeerders aantrekken, tegelijk ook
Israëlische ondernemers en middenstanders aanmoedigen geld te sparen en zo
produktief mogelijk te beleggen. Daarom ook kondigde de regering additionele
maatregelen aan van belastingverlaging en toekenning van subsidies op
bedrijfsuitrusting11.
2. Het bezit aan deviezen zou de overheid in staat stellen zich meer buitenlandse
goederen aan te schaffen, in de eerste plaats dan onderdelen van technologisch
hoogontwikkeld wapentuig, dat het Israëlisch militair-industrieel complex in
toenemende mate zelf produceerde en dat de concurrentie kan doorstaan met
soortgelijke Amerikaanse of Sovjetrussische systemen (cfr. de Arava- en
Kfirgevechtsvliegtuigen, de Nesher-bommenwerpers en de Markavatanks).
3. Israël moest minder afhankelijk worden van de buitenwereld, vooral van de
Verenigde Staten die, zoals vroeger bleek, niet aarzelen hun militaire en economische
hulpverlening te koppelen aan politieke voorwaarden. Droeg b.v. president Carters
toegeeflijkheid t.o.v. de Arabieren niet in geringe mate bij tot Begins eerste
verkiezingsoverwinning? Begin is alleszins niet van plan in diezelfde commerciële
val te trappen.
4. In het jongste decennium kende de Israëlische handelsbalans een continu deficit:
het land importeerde systematisch meer dan het uitvoerde. Een fenomeen dat optreedt
in de meeste Derde-Wereld-landen; a fortiori, wanneer een groot deel van de invoer
uit militaire uitrusting bestaat. De inspanningen van het Likoed-bewind spitsten zich
dus vooral toe op het winnen van deviezen, allereerst via verwerving van transfers
waarmee men gemiddeld 60 tot 70% van het jaarlijks handelsbalanstekort weg kon
werken. Tot deze transfers behoorden bijdragen van de joodse gemeenschappen in
de diaspora (vooral de VS), overdrachten van immigranten, West-duitse
herstelbetalingen, hetzij ten gunste van de Israëlische regering, hetzij ten gunste van
individuele burgers, tenslotte ook giften van de Amerikaanse administratie in de
vorm van obligaties of schenkingen van het ‘United Jewish Appeal’. Vooral om deze
reden, ook omwille van het groeiend internationaal isolement, beklemtoonde Begin
zeer sterk de band die zou bestaan tussen de kapitaalkrachtige diasporajood, en de
arme Is-
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Een ongewenst nevengevolg was dat de produktietechnieken kapitaalintensiever werden.
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raëliër, terwijl voorheen Ben Goerions opvatting terzake van een meer
nationaal-Israëlische en revolutionair-populistische strekking had getuigd. Belangrijke
andere deviezenbronnen vormden nog de inkomsten uit ontwikkelingsprojecten in
Afrika en Zuid-Amerika, en uit de wapenexporten, vooral naar Latijns-Amerika
(15% van de totale industriële uitvoer). Deze financiering kon uiteindelijk niet beletten
dat de totale buitenlandse schuld van Israël opliep tot 20 miljard dollar; of met, per
inwoner, 5.000 dollar, de hoogste schuld ter wereld en gelijk aan het gemiddeld
jaarloon van een Israëlische werknemer. De huidige reserves van de centrale bank
worden geschat op zo'n één miljard dollar, de jaarlijks te betalen intresten op ongeveer
het dubbele van dat bedrag.

Inflatie
Welke factoren verklaren nu de inflatie die de Israëlische economie constant teisterde
en ten opzichte waarvan Begins monetaristisch beleid machteloos bleek?
Macro-economisch is er een onderscheid tussen bestedingsinflatie en kosteninflatie.
Vraaginflatie ontstaat wanneer de consumptie-neiging te groot wordt in verhouding
tot wat de economie van het land zelf kan voortbrengen. Aangezien Israël een staat
van immigranten is, kan het bestaande aanbod de supplementaire vraag
vanzelfsprekend niet meteen bevredigen. Verder creëert de Israëlische
defensie-industrie inkomens zonder dat hiervoor een additionele produktie van
verbruiksgoederen plaatsvindt. Een aantal institutionele factoren schept eveneens
bestedingsinflatie. Zo worden in Israël de lonen driemaal per jaar geïndexeerd, ten
belope van 70% van de prijsevolutie, en additionele door de overheid toegestane
salarisverhogingen worden door de privé-sector gewoonlijk automatisch overgenomen.
Zelfs dit kon echter niet beletten dat de jongste jaren de reële lonen erop
achteruitgingen en het welvaartspeil verminderde12. In absolute waarde ligt het
gemiddelde bruto-loon bovendien aan de relatief lage kant en meer dan de helft ervan
wordt opgeslorpt door sociale bijdragen en inkomstenbelastingen. Een andere
inflatiebevorderende techniek betreft de indexering van de intresten op
overheidsobligaties, terwijl de schuldvorderingen van de Israëlische staat hun reële
koopkracht verliezen. Met andere woorden: zelfs bij daling van het nominaal inkomen
kan het verbruik van de Israëliër gewoon toenemen. Ephraim Rainer drukt het

12

Volgens A. Kapeliouk met 5% in 1980. Cfr. Le Monde diplomatique, 11 juni 1981, p. 11.
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als volgt uit: ‘The public here doesn't pay the price of inflation. The United States
and the Jewish people around the world do that’13. Vanzelfsprekend oefende ook het
door Likoed gevoerde liberale beleid, zoals boven uiteengezet, een vraaginflatoire
invloed uit.
Wat het fenomeen kosteninflatie betreft, vermelden we allereerst de op de trend
van de uitgekeerde reële lonen achteropblijvende produktiviteit. Verder greep in de
Israëlische economie een toenemend oligopoliserings-proces plaats, zodat in een
aantal bedrijfstakken drie tot vier ondernemingen minstens 40% van de totale output
produceren en de individuele winstmarges dus gevoelig konden vergroten. Een
kostprijsverhogend element vormde tenslotte de hoge op vreemd kapitaal te betalen
rentelast, evenals de toename in de grondstoffen- en energiekosten, vooral sedert
Israël de olievelden van Abu Rodeis aan Egypte overdroeg en als gevolg daarvan de
invoerrekening met ongeveer 900 miljoen dollar zag stijgen. Bij dit inflatiefenomeen,
dat zich in Israël buiten alle redelijke proporties manifesteert, op het ogenblik zelfs
met een prijstoename van 140% jaarlijks, horen nog enkele verdere overwegingen.
1. Sedert het einde van de jaren zestig is de mentaliteit van de Israëlische consument
en producent grondig gewijzigd. Het zionistische gelijkheidsideaal maakte plaats
voor het streven naar persoonlijke verrijking en individueel winstbejag. Meer en
meer geraakte de Israëliër in de ban van het Amerikaans-Europees levenspatroon:
zoveel mogelijk consumptie dank zij een zo groot mogelijk salaris waartoe de
produktie op haar beurt moest worden opgedreven. Sedert de Likoed aan de macht
kwam, greep echter in het bewustzijn van een deel van de Israëlische jeugd een
ommekeer van waarden plaats. Mede onder invloed van de vijandige houding die de
buitenwereld constant betoonde t.o.v. de joodse staat, ontstond onder haar een meer
religieus getinte revolutionaire ideologie, met alle gevolgen vandien.
2. Vijfenzestig procent van de Israëlische bevolking oefent een functie uit in de
minder produktieve, én inflatiebevorderende, tertiaire sector, een aandeel dat groter
is dan in een doorsnee ontwikkeld land. Dit cijfer vormt een levende illustratie van
de gedeeltelijke niet-verwezenlijking van het zionistisch pioniersmotief, dat
vooropstelde dat in Palestina de band tussen het joodse volk en het joodse land zou
worden hersmeed. Dit laatste had moeten gebeuren via de bewerking van grond en
materie in land-

13

Geciteerd door Ann Critenden, Israel's economic plight, in Foreign Affairs, zomer 1979, p.
1.010.
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bouw en nijverheid. De beroemde kibboetzim b.v. bieden nog slechts werk aan 3%
van de actieve bevolking en richten hun activiteiten nu vooral op de ontwikkeling
van kapitaalintensieve produktiemethoden in de landbouw, alsook op de ontplooiing
van de secundaire en tertiaire sector.
3. In hun streven naar verhoging van de industriële produktie imiteerden de
Israëlische ondernemers het Westen dat hen op die weg was voorgegaan. Ze
investeerden in sectoren die een snel rendement opleverden (o.a. via subsidies door
de overheid), organiseerden drieploegensystemen om de bedrijfsuitrusting optimaal
te laten renderen, en vertrouwden de minder attractieve jobs toe aan ‘gastarbeiders’
die men niet ver hoefde te zoeken; binnen Israël en de bezette gebieden leven immers
1,8 miljoen Palestijnen (d.i. 37% van de bevolking), wier produkten na 1967 uit de
landbouwmarkt werden weggeprijsd. In de joodse staat wordt dan ook 97% van de
bediendenfuncties uitgeoefend door Israëliërs, terwijl 87% van de Palestijnen er
handenarbeid verrichten14.
4. De bezette gebieden leveren de Israëlische economie tastbare baten op:
afzetmarkt voor industriegoederen, bevoorradingsbron in landbouwvoortbrengselen
en ongeschoolde arbeiders, geen deviezen-drainerend onderling handelsverkeer,
m.a.w. inflatiebestrijdend. We zien dan ook dat onder het Likoed-bewind de
landconfiscatie in versneld tempo werd voortgezet.
5. Al veroorzaken de activiteiten van de defensie-industrie inflatie, ze hebben in
de Israëlische economie ook een strategische betekenis. Ten eerste omdat nieuwe
spitstechnologische uitvindingen, in die nijverheid ontwikkeld, kunnen worden
overgeplant naar de civiele sector. Ten tweede omdat het militair apparaat de
tewerkstelling verzekert van ongeveer 50% van de economisch actieve bevolking.
(We moeten bovendien rekening houden met de vrijwillige en verplichte legerdienst
van drie of twee jaar, alsook met de jaarlijkse oproeping gedurende één maand van
de reservisten.)
6. Luidens officiële statistieken heeft momenteel slechts 5% van de Israëlische
beroepsbevolking geen werk. Dit lage cijfer is te verklaren door drie factoren: de
ontplooiing van de defensie-industrie en alle activiteiten die ermee samenhangen;
de overtewerkstelling in de secundaire sector (volgens het onderzoek van M. Merhav
gaat het om globaal 20% van het aantal uitgeoefende functies)15; het feit dat inefficiënt
producerende on-
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The Middle East, mei 1980, pp. 36-37.
M. Merhav, Excess Capacity-measurement, causes and uses: a case study of industry in
Israel, in Industrialization and Productivity, nr. 15, 1970, pp. 22-48.
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dernemingen door de overheid kunstmatig in leven worden gehouden. Tot op heden
bleef de Israëlische economie dus gespaard van deze component van de crisis - de
werkloosheid - die de meeste andere kapitalistische staten gevoelig heeft getroffen.
Telkens wanneer in het verleden de regering diende te kiezen tussen tewerkstelling
en prijsstabiliteit, opteerde zij blijkbaar voor het eerste. De jongste jaren benodigt
de Israëlische privé-sector echter minder arbeidskrachten en zeker geen geschoolde
inwijkelingen of afgestudeerden met een diploma dat bestemd is voor tewerkstelling
in de publieke sector, zodat in de toekomst het werkloosheidsvraagstuk zwaarder
kan gaan doorwegen.
7. Sommige maatregelen die einde 1979 werden uitgevaardigd in het kader van
Begins inflatie-bestrijdende politiek, beoogden een verhoging van de
regeringsinkomsten, o.m. via een hogere BTW, intrekking van subsidies en beperking
van verbruikerskredieten. In zulke sectoren traden echter zeer snel prijsstijgingen op
die vooral de arbeiders troffen, de bevolkingsgroep die in overwegende mate Likoed
gestemd had. Tegelijk groeide de invoer uit het buitenland, zodat de kleine Israëlische
ondernemers zich bedreigd voelden. Einde 1980, zes maanden vóór de verkiezingen,
besloot derhalve de nieuwe minister van financiën, Arridor, opnieuw het
subsidiestelsel toe te passen, en de BTW op luxegoederen te verlagen, zonder dat de
inkomstenbelastingen werden verhoogd of andere overheidsuitgaven ingekrompen.
Alleen via het plaatsen van nieuwe (buitenlandse) leningen kon de Israëlische regering
vermijden de prijs voor deze politiek te moeten betalen onder de vorm van
toegenomen werkloosheid. Ook het tweede doel dat de Likoed-regering voor ogen
stond, de industriële overheidssector dwingen efficiënter te werken óf geleidelijk
meer taken over te dragen aan het vrije marktinitiatief, werd niet gerealiseerd.
Israëls inflatiebestrijdend beleid had slechts kunnen slagen indien het land de
monetaire én de budgettaire politiek naast elkaar én in dezelfde richting zou hebben
aangewend. Nu ging echter een restrictief monetair beleid vergezeld van een
expansieve begrotingspolitiek. Ook onder Begin haalde het zionistisch nationalisme
het dus vooralsnog op het monetaristisch liberalisme. Voor alles bleef Israël een
immigratieland dat zijn inwoners werkgelegenheid en levenskansen bieden moest,
dit laatste dank zij de indrukwekkende organisatie van een systeem van collectieve
welvaart.

Besluit
Israël bevindt zich in een toestand van zware economische crisis die ongewenste
sociale neveneffecten produceert, zoals zich dat overigens ook in
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het geïndustrialiseerde Westen manifesteert. Het gaat hier dan om betrekkelijk
eenvoudig aan te pakken problemen als interne onrust, banditisme en druggebruik,
typisch voor een overconsumptiemaatschappij, maar ook om veel ernstiger
vraagstukken als b.v. het feit dat de publieke opinie een zondebok zoekt wiens
verwijdering alle moeilijkheden in één klap op zou lossen. In het Westen zijn dat de
gastarbeiders, in Israël de Palestijnen. De begunstigde klasse, die haar geprivilegieerde
positie bedreigd ziet, staat een conservatief economisch beleid voor, dat een groot
deel van de bezuinigingslasten wil opleggen aan de Israëlische arbeider en de kleine
middenstand. Om dat te realiseren moet zij echter een beroep doen op de
nationalistische reflex die een verdeelde publieke opinie verenigt in een
gemeenschappelijke strijd tegen de meest gehate vijand. Al probeerden groepen als
‘Shalom Ashav’ (Vrede nu) een tegenbeweging op gang te brengen, in meerderheid
keurt de massa zo'n beleid goed, vooral omdat ze meent dat alleen een ‘sterke man’
de economische crisis kan oplossen. De Likoed en andere rechtse groeperingen
genieten precies daarom duidelijk het vertrouwen van de jonge Israëliërs: 51% van
de dienstplichtigen stemt hetzij voor Begins partij, hetzij voor de fascistische Tehiya,
die zelfs 16% van de studenten achter zich krijgt16. Reeds vaker echter in de
geschiedenis gebeurde het dat een volksdemagoog alleen in het losketenen van een
totale oorlog de oplossing voor de crisis meende te hebben gevonden. Reeds enkele
jaren geleden zei minister A. Sharon: ‘Ons land bevindt zich in een toestand van
zelfvernietiging. Er heerst een zelfmoordklimaat, waarvan ik de oorzaken moeilijk
achterhalen kan. Niet onze militaire positie of economische crisis schept gevaren,
wel het gebrek aan overeenstemming inzake onze nationale doelstellingen en waarden.
Het uur van de waarheid slaat...’17.
Israëls verwezenlijkingen gedurende de jongste dertig jaar dwongen eenieders
bewondering af: de opslorping van anderhalf miljoen immigranten, de instelling van
een democratisch staatsbestel, het streven naar sociale gerechtigheid, alsook zijn
economische expansie en militaire slagvaardigheid. Onder de Likoed-regering bleek
duidelijker en ondubbelzinniger dan ooit tevoren dat de joodse staat vooral dit laatste
meer en meer ging beklemtonen. De opbouw van een eigen kernmacht zou een
nucleaire strijd met de Arabische wereld onmogelijk maken. Het doorbreken van de
Ara-
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Cijfers geciteerd door A. Kapeliouk in Le Monde diplomatique, augustus 1981.
Geciteerd door A. Kapeliouk in Le Monde diplomatique, december 1979, p. 7.
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bische coalitie via de ondertekening van het vredesverdrag met Egypte zou de klassiek
militaire oorlog bemoeilijken. Systematisch onderschatte echter de Israëlische regering
de nefaste economische gevolgen van de Arabische boycot, de geopolitieke
afzondering van het land en zijn zware defensielast.
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Eén jaar Mitterrand II. Een nieuwe socialistische maatschappijvisie
Toon Vandevelde
In een vorig artikel heb ik het economisch beleid van de nieuwe linkse regering in
Frankrijk besproken1. De maatregelen die de regering-Mauroy dit eerste jaar genomen
heeft, moeten echter gezien worden tegen de achtergrond van een nieuwe socialistische
maatschappijvisie. Over enkele elementen daarvan gaat deze bijdrage.
Het ancien régime was door en door versleten. Giscard sloot zich af in een hautain
misprijzen voor de bevolking. Er hing een stank van affairisme, carrièrisme en
corruptie rond de hele bewindsploeg. Wellicht is dat onvermijdelijk als éénzelfde
groep 25 jaar lang de macht monopoliseert in een zo sterk gecentraliseerde staat.
Mitterrand heeft van bij zijn verkiezing de dialoog in de maatschappij hersteld. Het
overleg met vakbonden, sociale partners, regionale instanties en andere
belanghebbenden, dat in andere landen al lang min of meer geïnstitutionaliseerd is,
wordt in Frankrijk nu pas voor het eerst ernstig genomen. De vakbonden voelen zich
bij het beleid betrokken. De universiteiten verademen na de hatelijke pesterijen van
Alice Saunier-Séité. De media werden bevrijd van de rechtstreekse nieuwsmanipulatie
door het rechtse bewind. Een politiek die de maatschappij niet langer van boven af,
vanuit de Parijse administratie commandeert, maar die in het respect voor alle sociale
groepen de maatschappij wil ‘contractualiseren’2, dit is voor Frankrijk een ware
culturele revolutie.
Het is in deze optiek dat de recente hervorming van het arbeidsrecht door minister
van arbeid J. Auroux gezien moet worden. Het gaat erom, de democratie binnen de
poorten van de fabriek te brengen, de arbeiders een volwaardige ‘citoyenneté’ in de
ondernemingen te garanderen, de individuele en collectieve rechten van de
loontrekkenden in de bedrijven te herstellen.

1
2

T. Vandevelde, Eén jaar Mitterrand I. Economische politiek, in Streven, juli 1982, pp.
887-900.
J.P. de Gaudemar, Vers une démocratie du contrat?, in Les temps modernes, déc. 1981, pp.
1.041-1.052.
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De meest gedurfde hervorming is wellicht de instelling van atelierraden. Alle
werknemers krijgen daarmee een individueel recht op meningsuiting in de werkplaats
tijdens de arbeidstijd over al wat met hun arbeid verband houdt. De wettelijke definitie
van deze atelierraden is zo minimaal mogelijk gehouden. Hun organisatie moet door
onderhandelingen tussen de sociale partners gepreciseerd worden. Men zal deze
vernieuwing eerst beproeven in de grote bedrijven, alvorens ze eventueel te
veralgemenen in 1985. Andere maatregelen stellen een informatieplicht van de
ondernemingen in t.o.v. de ondernemingsraad. Deze laatste kan zo nodig een beroep
doen op het advies van economische experts van buiten de onderneming. De leden
van de ondernemingsraad kunnen zich ook economisch bijscholen. De
vakbondsafgevaardigden worden beter beschermd, zij mogen vrij in de onderneming
circuleren en krijgen kredieturen voor hun vakbondswerk. Het interne reglement van
de bedrijven mag de algemene rechtsprincipes niet tegenspreken. De
controlemogelijkheden van de personeelsvertegenwoordigers en van de
arbeidsinspectie worden vergroot. Ten slotte moet in elk bedrijf en sector jaarlijks
over lonen, arbeidsduur en arbeidsvoorwaarden onderhandeld worden.
Alhoewel in de instelling van atelierraden een vage echo van mei '68 weerklinkt,
overdrijven de patroons die het hebben over een ‘sovjetisering’ van de economie
schromelijk. De ondernemingsraad krijgt geen vetorecht met betrekking tot
afdankingen, zoals vroeger in het Programme Commun de la Gauche geëist werd.
De eenheid van leiding onder verantwoordelijkheid van de beheerders werd
gehandhaafd. Iets verdergaande democratiserings-maatregelen werden genomen in
de genationaliseerde sector. Zo zal o.m. de beheerraad van de genationaliseerde
bedrijven voor één derde bestaan uit loontrekkenden die in het bedrijf blijven werken,
maar niet tegelijk een vakbondsmandaat mogen uitoefenen. Het is de bedoeling in
de publieke sector nieuwe vormen van arbeiderscontrole te beproeven.
De democratisering van de maatschappij door ‘contractualisering’ van de sociale
verhoudingen moet in de ogen van de socialistische hervormers de topzware
bureaucratische druk op de maatschappij verlichten. Dit is een uiterst belangrijk
aspect van de politieke vernieuwing. Invloedrijke socialistische economen zoals J.
Attali3, adviseur van Mitterrand, drukken er in hun geschriften telkens weer op dat
de overlevingskansen van een moderne maatschappij afhangen van de soepelheid
van zijn incasserings- en aanpassingsvermogen aan de snel veranderende
internationale context.

3

J. Attali, La nouvelle économie française, Flammarion, Paris, 1978.
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Om deze uitdaging te beantwoorden volstaat het niet de kredieten voor onderzoek
en ontwikkeling van nieuwe technologieën drastisch te verhogen zoals J.P.
Chevènement inderdaad gedaan heeft.

De versplintering van de sociale ruimte
Iemand als P. Rosanvallon, verbonden met de CFDT, wijst op een meer fundamentele
moeilijkheid4. Het grote probleem waarmee elke economische politiek af te rekenen
heeft, is de definitie van de sociale ruimte. Het na-oorlogse sociaal-democratische
compromis tussen staat, privé-kapitalisme en arbeiders beantwoordde aan een relatief
homogene sociale ruimte. De arbeiders worden op vrij uniforme wijze geïntegreerd
in de welvaartsstaat, zijn getayloriseerde orde van de produktie, zijn sociale zekerheid
en zijn consumptiesysteem. Zij werken in een grote onderneming met min of meer
geïnstitutionaliseerde vakbondsmacht, zij genieten een identieke sociale bescherming
en zij consumeren ongeveer dezelfde koopwaren. Vanaf het eind van de jaren zestig
begint deze sociale homogeniteit uiteen te vallen. De consumptiemaatschappij wekt
zijn eigen frustraties. Nieuwe sociale bewegingen komen op met nieuwe aspiraties.
Conflicten ontstaan die niet meer in termen van klassestrijd te interpreteren zijn.
De arbeidersklasse zelf wordt in de loop van de jaren zeventig versplinterd. Steeds
meer grote ondernemingen gaan over de kop of zitten in zware moeilijkheden.
Bedrijfseconomisch gezien lijken ondernemingen van kleinere omvang, die veelal
een beroep doen op onderaanneming, vaak beter geplaatst om zich soepel aan te
passen aan de wisselende vraag op de wereldmarkten. De massale werkloosheid
maakt het mogelijk dat nieuwe werknemersstatuten, waaraan meestal minder sociale
voordelen verbonden zijn, ontstaan. Terwijl het kapitalisme zijn marginaliteit vroeger
grotendeels uit de industrielanden naar de ‘periferie’ uitdreef, ontwikkelt de ‘Derde
Wereld’ zich nu ook in de industrielanden van het ‘centrum’. Het leger gastarbeiders
wordt aangevuld door een massa werklozen, arbeiders met tijdelijke contracten,
deeltijdse werknemers en stagiairs. De arbeidsmarkt wordt gesegmenteerd. Er ontstaat
een steeds omvangrijkere ondergrondse economie. De homogene keynesiaanse sociale
ruimte krimpt in.
Dit heeft belangrijke gevolgen voor de verhouding staat-maatschappij.

4

P. Rosanvallon, Le capitalisme utopique. Critique de l'idéologie économique, Le Seuil, Paris,
1979.
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Zolang keynesianisme en sociaaldemocratie relatief onbetwist bleven, was het
vanzelfsprekend dat economische activiteiten op twee en alleen op twee wijzen
gecoördineerd werden: hetzij door de markt, hetzij door de staat. Een diffuse sociale
ruimte leent zich goed tot een vrij bevredigende marktcoördinatie. Was dat niet het
geval, dan moest de staat de markt aanvullen of vervangen. In tegenstelling tot wat
liberale en collectivistische doctrinairen beweren, stellen markt en staat geen volstrekt
tegengestelde economische logica voor. Historisch is het zo dat beide samen ontstaan
zijn en elkaar voeden. De staat stelt de markt in en moet ze telkens opnieuw instellen
tegen de monopolisatietendensen van het privé-kapitalisme in. De markt zorgt voor
de uitbreiding van de koopwarenlogica en van de geldverhoudingen, die het de staat
mogelijk maakt (monetaire) belastingen te heffen en zich daardoor verder te
ontwikkelen. Het centralisme van de staat is het spiegelbeeld van het atomisme van
de markt.
De versplintering van de sociale ruimte doet deze tendens struikelen. Enerzijds
laten maatschappij en economie zich niet langer zoals gewenst door de staat reguleren,
anderzijds ontstaat een gevaarlijke ontwikkeling in de richting van een duale
maatschappij, die met de marktsegmentering ook de sociale ongelijkheid
institutionaliseert. Ten aanzien van deze situatie duiken onvermijdelijk simplistische
redeneringen op, die de schuld van alle moeilijkheden hetzij op de staat, hetzij op
de markt schuiven en die opteren voor hetzij een ‘zuivere’ markteconomie, hetzij
een ‘zuivere’ staatseconomie. Dergelijke ‘eenvoudige’ oplossingen oefenen zeker
in crisistijd altijd enige aantrekkingskracht uit, al wordt het enthousiasme natuurlijk
sterk bekoeld door het failliet van de Oostbloklanden, zowel als van de Thatcheriaanse
recepten.

Een postkeynesiaanse socialistische economische politiek
In deze context is bij een aantal Franse socialistische economen het besef gegroeid
van de noodzaak het dilemma staat/markt te doorbreken om uit deze impasse te
geraken. Beide polen van het dilemma zijn immers even vervreemdend. In beide
vormen van economische coördinatie verliest het economisch subject de rechtstreekse
controle over zijn activiteiten. Produktie en consumptie gebeuren via een omweg:
het anonieme marktmechanisme of de toewijzing door een centraal bureaucratisch
apparaat. In het geval van de welvaartsmaatschappij wordt het winstmotief, dat
produktie en allocatie van goederen en diensten op gedecentraliseerde wijze beheerst,
centraal van staatswege gecorrigeerd door een aantal herverdelende mechanismen.
Zoals reeds gezegd, verloopt de geschiedenis van
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staat en markt in ruime mate parallel. Beider hegemonie steunt op de vernietiging
van vóór-kapitalistische vormen van solidariteit. Het ontstaan van een autonome en
economische logica, die niet langer door maatschappelijke regels beperkt was zoals
in de hele voorafgaande menselijke geschiedenis, hield de vernietiging in van de
mogelijkheid tot min of meer zelfstandige behoeftenbevrediging van kleine
gemeenschappen. Staat en economisch winstbejag danken hun heerschappij aan een
ware uitroeiings-oorlog tegen alle autonome vormen van produktie en organisatie
van de maatschappelijke solidariteit.
Het heeft natuurlijk geen zin, de vroegere situatie te willen herstellen. Wat kan
men dan wel doen? Attali, Guillaume, Kolm, Ronsanvallon en anderen gaan ervan
uit dat een socialistische politiek moet proberen het hele tussendomein van sociale
verhoudingen tussen staat en individu, tussen plan en markt nieuw leven in te blazen.
Het gaat niet om het afschaffen van hetzij de staat, hetzij de markt, maar om het
scheppen van een tussenruimte, waar geëxperimenteerd kan worden met nieuwe
coördinatievormen van economische activiteiten, die niet langer door eigenbelang
gedreven worden.
Twee beginselen kunnen in dit verband onderscheiden worden, namelijk het
principe van de autonomie en dat van het zelfbeheer. Producenten van eenzelfde
produkt kunnen zich op bedrijfsvlak organiseren in zelfbeheerde collectieven. De
beslissingen binnen deze produktie-eenheden worden op egalitaire wijze eventueel
door middel van stemmingen en met medezeggenschap van de consumenten genomen.
De coördinatie tussen de zelfbeheerde produktie-eenheden onderling gebeurt hetzij
door de markt, hetzij door het plan. Het principe van de autonomie kan toegepast
worden in kleine gemeenschappen of groepen, waarbinnen producenten en
consumenten van dezelfde goederen elkaar rechtstreeks kunnen informeren over hun
respectieve mogelijkheden en behoeften. In deze associaties heerst in zekere mate
de reciprociteit van de gift. Voor zover het autonomie-ideaal bereikt wordt, is er in
strikte zin ook geen probleem van economische coördinatie. Deze verloopt immers
informeel en zonder omweg. Zelfs de meest hardnekkige verdedigers van het
autonomieprincipe, zoals Illich en Gorz5, geven echter toe, dat dit ideaal niet volledig
bereikt kan worden en ook niet wenselijk is. Een heteronome sector blijft bestaan,
al was het maar om de ‘conviviale’ werktuigen te produceren. Heteronomie houdt
trouwens niet noodzakelijk asymmetrische machtsverhoudingen in6. Een

5
6

A. Gorz, Adieux au prolétariat. Au delà du socialisme, Galilée, Paris, 1980.
S.C. Kolm, La transition socialiste, p. 76 e.v.
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zelfbeheerde heteronome sector moet in een socialistische maatschappij de autonome
activiteiten aanvullen. Het spreekt vanzelf dat beide nieuwe principes makkelijker
met succes functioneren naarmate de schaal van de collectiviteiten kleiner wordt.
Al lijkt dit misschien een verre toekomstdroom, voor een politiek die de
maatschappij beter wil maken, is het van belang de lange termijn-doelstellingen
steeds voor ogen te houden. Door de domeinen van autonome activiteiten uit te
breiden hopen deze socialistische theoretici individuen en groepen minder afhankelijk
en kwetsbaar te maken tegenover bureaucratische apparaten en marktlogica. Tegelijk
wordt de flexibiliteit en de toekomstgerichtheid van de maatschappij vergroot.
Ruw geschetst wordt in deze visie de maatschappij in verschillende lagen
gestructureerd. Loonarbeid wordt hoofdzakelijk in de heteronome sector verricht.
Tenminste een deel daarvan werkt met spitstechnologieën en moet in staat zijn de
internationale concurrentie succesrijk te doorstaan. De prestaties van deze sector
moeten de vrijheidsgraden scheppen voor een meer conviviaal functioneren van
andere delen van de maatschappij. De arbeidsduurverkorting en herverdeling van de
arbeid in de ‘heteronome’ sector moet het mogelijk maken dat iedereen in beide
sectoren actief kan zijn. De welvaartstaat volgens keynesiaans model verdwijnt dus
niet. Hij wordt min of meer op het huidige niveau gestabiliseerd. Een aantal correcties
wordt aangebracht om sommige anomalieën weg te werken en ongewenste rigiditeiten
te doorbreken. Naast deze bureaucratische ‘koele’ organisatie van de solidariteit
stimuleert men echter de ontwikkeling van ‘warme’ samenwerkings- en
solidariteitsverbanden.

Collectieve self-service
In het licht van deze ideeën kan men op vrij coherente wijze een aantal problemen
van economische politiek aanpakken, zo bijvoorbeeld het probleem dat wij in ons
vorige artikel stelden met betrekking tot de fatale cyclus van de revolutie. De
incoherentie van de ‘gebruikelijke’ economische politiek van de revolutie bestaat
hierin, dat een al te drastische inkomensherverdeling niet te verzoenen is met het
behoud van de markt als dominerend economisch allocatiemechanisme. Zolang de
ondernemers de vrijheid hebben zelf hun prijzen vast te stellen, zal een bruuske
loonstijging resulteren in inflatie. De invoering van zelfbeheer in op de markt
opererende bedrijven zal daar overigens niet veel aan veranderen. Dit betekent niet
dat men de markt radicaal kan of moet afschaffen. Zoals Kolm uitlegt, heeft de
kapitalistische markt een dubbele functie. Enerzijds orga-
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niseert zij de uitbuiting door de verhouding tussen lonen en winsten te regelen, maar
anderzijds informeert en coördineert zij ook op gedecentraliseerde wijze informatie
over schaarsten en behoeften van de economische subjecten. Het afschaffen van de
markt omwille van zijn uitbuitingsfunctie dreigt ook de allocatiefunctie grondig te
verstoren en reusachtige verspillingen te veroorzaken.
Een bruuske loonsverhoging is in feite een poging om via de markt meer sociale
rechtvaardigheid te realiseren. De ‘cyclus van de revolutie’ laat zien hoe inefficiënt
deze economische politiek is. De perverse effecten van een marktconforme
herverdeling kunnen vermeden worden als meer verdeeld wordt volgens de behoeften
en in natura dan in geld en via de markt. De beste manier om prijsstijgingen af te
schaffen, bestaat in het afschaffen van de prijzen, zegt Kolm7. Het economisch beleid
moet er in dit opzicht op gericht zijn, door collectieve voorzieningen mogelijkheden
van autonome produktie te scheppen voor individuen en groepen. Ook institutionele
veranderingen, een hervorming van het belastingstelsel bijvoorbeeld, kunnen hierbij
helpen.
Ook een egalitaire toegang tot conviviale werktuigen (wijkateliers bijvoorbeeld)
en meer directe solidariteitsverbanden bieden een uitweg uit de crisis van de
welvaartsstaat8. Heteronome publieke en privé-instellingen hebben de hedendaagse
mens zo geïnfantiliseerd, dat hij al zijn frustraties gaat omzetten in een vraag naar
meer hulp, normen en wetten van de staat. Naarmate de mens meer autonomie verliest,
formuleert hij de verloren gegane vrijheid als een bij de staat opeisbaar recht. Tegelijk
echter groeit de weerstand van de burgers om de staat de financiële middelen ter
beschikking te stellen om aan deze wild groeiende vraag te voldoen. De
staatstussenkomst groeit quasi-automatisch zonder dat iemand nog de indruk heeft
dat werkelijk te willen. De band tussen wat men betaalt en wat men ontvangt van de
staat wordt steeds onduidelijker. Men ziet poujadistische reacties ontstaan bij degenen
die het meest van collectieve voorzieningen genieten. Voor zover men erin slaagt
door de ontwikkeling van nieuwe vormen van socialiteit de klassieke vraag naar
meer staat te vervangen door een soort collectieve self-service, vergroot men de
sociale doorzichtigheid.

7
8

S.C. Kolm, La transition socialiste, p. 144.
P. Rosanvallon, La crise de l'Etat-Providence, Le Seuil, Paris, 1981.
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Besluit
De ideeën van deze socialistische theoretici zijn uiteraard veel genereuzer en
coherenter dan de reële economische politiek van de Franse socialisten. Vaak krijgt
men de indruk dat deze laatsten werkelijke vernieuwingen niet echt aandurven.
Wellicht zijn de nieuwe ideeën nog onvoldoende in de maatschappij binnengedrongen.
Binnen de regeringspartijen heerst ook lang geen eensgezindheid over alles.
Communisten en een deel van vooral de oudere socialisten redeneren nog volledig
binnen de etatistische logica, die zo sterk in de Franse traditie verankerd ligt. De
jongere generatie van de PS en vooral de leiding van de socialistische vakbond CFDT
opteert voor een soepel gedecentraliseerd beheer van de samenleving. De scheiding
der geesten is echter niet altijd even duidelijk. Beide tendensen lijken afwisselend
op verschillende probleemdomeinen hun slag thuis te halen.
Het tot stand brengen van een regionalisering is in Frankrijk wellicht een even
diepgaande hervorming als de nationalisaties. Het contractualiseren van de
maatschappij, het instellen van nieuwe consultatiemechanismen, het regelen van de
arbeidsverhoudingen door algemene ordonnanties die op bedrijfs- of sectorieel vlak
ingevuld moeten worden, het decentraliseren van bevoegdheden, het regionaliseren
van het plan zijn evenveel pogingen om de maatschappij op een soepeler wijze te
beheren met respect voor de keuzen van de onmiddellijk betrokkenen. In dit licht
moeten ook de reglementen op interimarbeid en deeltijdse arbeid herzien worden.
In beide gevallen wordt de werknemer nu beter beschermd. Vooral het beroep op
deeltijdse arbeid werd vergemakkelijkt. Deze maatregel verhoogt de flexibiliteit van
het bedrijfsbeheer, zowel als de keuzevrijheid van de werknemers, die toch hun
rechten niet verliezen. Op een aantal andere domeinen zegeviert echter de
centralistische logica. Zo heeft men inzake energiepolitiek nu wel een ernstige
raadpleging van de belanghebbenden op het getouw gezet, maar het
kernenergieprogramma van Giscard is niet fundamenteel veranderd.
Bij de evalutatie van de strikt economische conjuncturele en structurele maatregelen
van de regering-Mauroy hebben wij in ons vorige artikel gesproken van een ‘relatief
falen’. Als een meerderheid van de bevolking Mitterrand haar vertrouwen gaf,
betekende dat niet op de eerste plaats een vraag naar deze of gene economische
politiek, maar veeleer een blijk van achting voor de morele integriteit en de
intellectuele geloofwaardigheid van de Franse socialisten. Om verschillende redenen
hadden zowel rechts als de communisten hun eerbaarheid verloren. Het lijkt ons dat
het behoud van de intellectuele geloofwaardigheid van de socialisten nauw sa-
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menhangt met hun capaciteit om de sociaal-etatistische logica te doorbreken en een
meer soepel en democratisch functioneren van de maatschappij te stimuleren.
Op strikt economisch vlak is de politiek van herverdeling van de arbeid wellicht
de doorslaggevende test. Zowel syndicale als patronale rigiditeiten moeten hier
doorbroken worden. Indien de vakbonden een grotere arbeidsmobiliteit en het
inkrimpen van de loonspanning aanvaarden, dan moet het patronaat de loontrekkenden
meer zeggenschap geven in de ondernemingen. De CFDT lijkt in elk geval tot een
dergelijke ruil bereid. Op algemeen politiek vlak hangt de geloofwaardigheid van
de linkse regering af van de mate waarin zij erin slaagt de burgerlijke vrijheden uit
te breiden en ruimte te scheppen voor sociale experimenten volgens het principe van
het zelfbeheer of van de autonomie. Goede voorbeelden van maatregelen in die
richting waren o.m. de regularisering van de situatie van de illegale gastarbeiders,
de instelling van atelierraden en een begin van een arbeidsduurverkorting. Ook buiten
Frankrijk kijken velen met angstige verwachting toe of men in die richting zal
voortgaan.
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Een kerk met overleg
Olaf Fisscher
De manier waarop de katholieke kerk georganiseerd is, wordt niet zelden als een niet
ter discussie staand gegeven opgevat. Structuur en verhoudingen tussen gezagsdragers
liggen vast; ze zijn ‘gelegitimeerd’ vanuit een oorspronkelijke geloofsinhoud en
traditie. Naar aanleiding van een nota van de bisschop van Haarlem (Kerk, wij samen
anno 1980) merkt R. Huysmans b.v. op dat er sinds 1974 ‘op praktisch geen enkel
terrein, behalve dat van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de parochies, enige
rechtsvoortgang is gemaakt. Dat is niet uit onwil, maar uit onmacht. De door het
pauselijk recht geformuleerde en door de synode ingescherpte kerkstructuur laat dit
niet toe’1. Toch zou het goed zijn, juist gelet op de vervulling van haar oorspronkelijke
missie, dat de kerk in deze tijd op een bezonnen wijze een andere institutionele,
kerkrechtelijk erkende organisatorische vorm zou vinden, een organisatie die met
name gericht zou moeten zijn op de ontwikkeling van een adequate overlegstructuur.
Indien ergens, dan toch zeker in de kerk zou moeten gelden dat de organisatie het
overwegend karakter van een overlegstructuur heeft.
In dit artikel staat een pleidooi voor een kerkelijke overlegstructuur centraal. Het
is echter geen onvoorwaardelijk pleidooi. Daarvoor zijn er in andere, bijvoorbeeld
arbeidsorganisaties te veel negatieve ervaringen opgedaan met vormen van overleg.
Daarom zullen we 1) kort ingaan op de democratiseringsontwikkelingen, zoals die
in de loop van de jaren zestig hebben ingezet en in bedrijven onder meer hebben
geresulteerd in vormen van werkoverleg2. Ook in de katholieke kerk heeft dit een
veelheid van overlegvormen tot gevolg gehad. Op verschillende niveaus zijn er
pogingen gedaan leken te betrekken bij bestuur en zielzorg en hen te laten delen in
verantwoordelijkheid. Maar zowel in bedrijfsorganisaties als in de kerk

1
2

R.G.W. Huysmans, Tussen concilie en synode, Gooi en Sticht, Hilversum, 1981, p. 147.
Cfr. b.v. J. Ramondt, Bedrijfsdemokratisering zonder arbeiders, Samson, Alphen a.d. Rijn,
1974.
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zijn die ervaringen niet onverdeeld gunstig. 2). Dat brengt het gevaar mee, dat de
leden zich gaan afwenden van een gezamenlijke zorg voor de organisatie en hun
eigen belangen individueel of in deelgroepen trachten veilig te stellen: een spanning
dreigt tussen ‘hiërarchie en anarchie’. 3) Om deze tendens van individualisering
tegen te gaan, zou alsnog moeten worden getracht om overlegstructuren op te zetten
die een wezenlijke zeggenschap inhouden en een gedeelde verantwoordelijkheid
mogelijk maken. Daarvoor lijkt een analyse van machts- en gezagsverhoudingen
onmisbaar.

Ervaringen met overleg
‘Inspraak’, medezeggenschap’, ‘werkoverleg’, ‘democratisering’: al jaren wordt dit
alles gepraktizeerd in bedrijven en andere organisaties. En de kerk heeft haar
kerkbestuur, parochieraad of parochievergadering, priesterraad,
diocesaan-pastoraalberaad, pastoraal concilie, bisschopenoverleg. Een kerk dus met
overleg, maar wat stelt het overleg voor?
In bedrijfsorganisaties en andere sterk hiërarchisch georganiseerde systemen in
onze samenleving lijkt de mode van het overleg vaak meer een ideologie dan dat er
een wezenlijke inhoud aan wordt gegeven. Werknemers mogen meepraten, als het
maar nergens over gaat. Dat houdt niemand vol. Je kunt wel enige tijd beweren dat
meespreken en beslissen mag en zelfs goed is en gewaardeerd wordt. Maar als blijkt
dat wezenlijke veranderingen in de invloedsverhoudingen worden tegengehouden,
dan ebt het animo weg. Des te sneller verdwijnt de belangstelling voor inspraak en
medezeggenschap naarmate duidelijk wordt dat overlegsituaties vooral worden
gebruikt door degenen die over de meeste informatie, deskundigheden en
vaardigheden beschikken. Het zijn immers deze bronnen van macht die alleen effectief
kunnen worden in situaties waarin mensen kunnen uitspreken en mogen verwachten
dat er naar hen geluisterd wordt. Bij betrekkelijk grote machtsverschillen leidt een
dergelijke participatie eerder tot vergroting dan tot verkleining van de machtsafstand3.
Precies om deze door de overlegsituatie effectief te maken overmacht van de directie
te voorkomen, is in de nieuwe Nederlandse wet geen plaats ingeruimd voor de directie
in de ondernemingsraad. Alleen in de overlegvergadering kan de directie het gesprek
met de ondernemingsraad aangaan. Ook het werkoverleg functioneert in de praktijk
overwegend als een beheersinstrument in handen van de leiding van de organisatie.

3

M. Mulder, Omgaan met macht, Elsevier, Amsterdam, 1977.
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Voor degenen die dachten dat er met dit werkoverleg een belangrijke verandering
zou optreden in invloedsverhoudingen zijn de ervaringen vaak teleurstellend4. Voor
degenen die over de effectiviteit van organisaties moeten waken, is veel overleg
tijdverspilling. Overlegvormen werken nogal eens kostenverhogend, zowel in
economische zin (tijd is geld) als in psychologische zin (frustratie). Het is dan ook
niet verwonderlijk wanneer meermachtigen en mindermachtigen op grond van
uiteenlopende kosten-baten analyses tot eenzelfde besluit komen en gezamenlijk een
vermindering van overleg voorstaan. Daarmee lijkt veel van het idealisme dat aan
de democratiseringsgolf ten grondslag lag, verloren. De ‘idealisten’ blijven achter,
met gevoelens van teleurstelling en soms wanhoop, de ‘realisten’ met het vertrouwen
dat de wal het schip zelf wel zal keren.
Als we nu de vraag willen beantwoorden, in hoeverre ontwikkelingen en ervaringen
op het punt van overleg in arbeidsorganisaties parallellen vertonen met ontwikkelingen
en ervaringen in de kerk, doet zich het probleem voor dat voldoende
onderzoekgegevens ontbreken. Daarmee is meteen gezegd dat het volgende een
overwegend hypothetisch karakter zal dragen. Wel zijn echter enkele aspecten te
noemen die voor de vergelijking relevant zijn.
1. Op de eerste plaats is het nodig de toenemende aandacht voor communicatie,
overleg, medeverantwoordelijkheid, zoals eerder al aangegeven, te plaatsen in
de tijd waarin de vraag naar democratisering algemeen is. Zo moet ook de
restauratieve tendens in arbeidsorganisaties en in de kerk in een algemene
conservatieve tijdgeest worden geplaatst. Een goede analyse daarvan vinden
we in een themanummer van Concilium5, waarin dit neo-conservatisme als een
breed maatschappelijk verschijnsel wordt geanalyseerd en onder meer in
samenhang gezien met de wijze van leiding geven binnen de kerk, met name
ook met de huidige pauselijke gezagsuitoefening. Een concretisering op het
niveau van de kerkorganisatie aan de basis blijft echter achterwege.
2. Een tweede, niet onbelangrijk aspect bij de vergelijking van ontwikkelingen in
vormen van werk- en kerkoverleg vormt het vraagstuk van de verantwoording.
In arbeidsorganisaties wordt fundamentele medezeggenschap vaak
tegengehouden op grond van de overweging dat de

4
5

Zie b.v. J. Ramondt, op. cit., en L. Steensma, Werkoverleg of zeggenschap, Rijksuniversiteit
Groningen, Vakgroep arbeids- en organisatiepsychologie (HB-81-513-EX), 1980.
Het neo-conservatisme: een maatschappelijk en religieus verschijnsel, in Concilium, 1981/1.
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werknemers de deskundigheid missen die nodig is om op de stoel van de
bedrijfsleiding te gaan zitten. Ook als dit zo is, het kan geen argument zijn om
werknemers dan ook maar geen zeggenschap te geven bij b.v. benoemingen en
belangrijke beleidsbeslissingen. Op dat principe van betrokkenheid van iedereen
is toch ook onze parlementaire democratie gebaseerd. Evenzo zou een grote
mate van medezeggenschap de in de huidige concurrentieverhoudingen
noodzakelijke slagvaardigheid en effectiviteit onmogelijk maken. Ook hiervoor
geldt dat een adequate zeggenschapsstructuur aan dit bezwaar tegemoet zou
kunnen komen6. Waar deze bezwaren in bedrijfsorganisaties al niet steekhoudend
zijn, zijn ze dat in de kerk nog minder. De kerk kent niet een
effectiviteitscriterium zoals arbeidsorganisaties, ze is niet een functionele
‘gemeenschap’ ten dienste van produktie of dienstverlening. Primair is de kerk
gemeenschap en dat kan niet met uitsluiting van leden van die gemeenschap,
zeker niet waar het gaat om de verantwoordelijkheid van en voor die
gemeenschap. Een gedachtengang overigens die strijdig is met de vigerende
gezagsopvatting van de leiding van de kerk. Bij deze laatste overweegt nog het
beeld van de ambtsdrager aan wie het Godsvolk is toevertrouwd boven het beeld
van het Godsvolk dat zijn vertrouwen stelt in de ambtsdrager. Ook institutioneel
overweegt het eerste beeld. Het komt onder meer tot uitdrukking in benoemingen
die vooral van bovenaf worden gereguleerd en in de verantwoording die primair
naar het centrale niveau in de kerkorganisatie gericht is en niet of in elk geval
minder naar de basis. Kortom, eenzelfde situatie als in arbeidsorganisaties, waar
overleg niet tot een wezenlijke omkering van deze richting van verantwoording
heeft geleid.
3. Een derde punt betreft de beheersbaarheid van de organisatie. Naarmate
organisaties een complexer karakter krijgen, kan het uit een oogpunt van
beheersbaarheid nodig worden om overlegsituaties te creëren waarbinnen
informatie kan worden doorgespeeld en mogelijk ook de besluitvorming
gedecentraliseerd. Zo kan, naast de arbeidskracht, ook de sturende capaciteit
van mensen gebruikt worden. In arbeidsorganisaties betekent dat in de regel
een instrumenteel gebruik van werkoverleg, zonder dat er van een principieel
andere zeggenschapsverhouding sprake is. Ook in de kerkorganisatie is uit een
oogpunt van beheersbaarheid een nadrukkelijke betrokkenheid van leken
onvermijdelijk. Daarbij speelt het toenemende priestertekort een belangrijke
rol. Leken worden

6

Zie voor verschillende vormen van zeggenschap b.v. W. Top, Ja baas, nee baas, Paul Brand,
Hilversum, 1970.
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ingezet bij velerlei bestuurlijke en pastorale taken. Ze worden daarvoor ook
zoveel mogelijk toegerust7. Van een betrokkenheid in overleg bij belangrijke
beleidsbeslissingen, zodanig dat ook van een wezenlijke
medeverantwoordelijkheid gesproken kan worden, blijkt echter nog maar weinig.
Men wil leken wel bij de zielzorg betrekken, maar een bestuurlijke
medeverantwoordelijkheid van leken wil men voorkomen, lijkt het; daartoe
wordt het onderscheid tussen zielzorg en pastoraat enerzijds en bestuur en beheer
anderzijds meer aangescherpt8. Een uitzondering vormt de medezeggenschap
op het parochiële niveau. Daar is in een aantal gevallen wel sprake van reële
medeverantwoordelijkheid. Analoog daaraan zien we ook in arbeidsorganisaties,
dat in het gunstigste geval het werkoverleg een wezenlijke zeggenschap inhoudt
over het eigen werk en de (her-)structurering daarvan9.

Hiërarchie èn anarchie
Waar pogingen om vormen van overleg op te zetten en ook te institutionaliseren
vastlopen, mogen we verwachten dat leden van de organisatie meer individueel of
in deelgroepen hun interessen en belangen trachten te volgen. Ook in de kerk lijkt
een tendens tot individualisering en privatisering van allerhande zaken waarneembaar.
Gelovigen verliezen het contact met de gemeenschap en haar voorgangers, ze gaan
hun eigen weg, individueel en soms ook groepsgewijs. In samenhang met gevoelens
van machteloosheid en zinloosheid tegenover de kerk ontstaan desinteresse en
desintegratie, kortom vervreemding alom. Ook priesters gaan nogal eens hun eigen
weg, ze gaan samenleven of wijken anderszins af van ‘het rechte pad’. Er doet zich
dan de paradoxale situatie voor dat de kerk in haar leer en reglementering een
eenduidigheid uitdraagt die niet correspondeert met de praktijk. Hoezeer in het
openbaar ook de indruk van het tegendeel gewekt wordt, in de praktijk is veel
mogelijk. Er zijn veel dissidenten binnen de kerk. Soms is het beter je dissidente
gedrag onbesproken te laten; vaak kun je er ook over praten, er zelfs toestemming
voor vragen... als het maar onder vier ogen is, als het maar niet in de krant komt. Je
moet er niet met z'n allen over aan de praat raken: er mogen geen precedenten
geschapen worden. Als er al overleg nodig is, moet je zien de goede pastor

7
8
9

G.L. Goedhardt, De begeleiding van de vrijwilliger in het individuele pastoraat, Kok, Kampen,
1975.
R.G.W. Huysmans, op. cit.
J.F. den Hertog, Werkstructurering, Samson, Alphen a.d. Rijn, 1977.
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of de juiste bisschop te spreken te krijgen. Ook achteraf is er altijd wel een
rechtvaardiging te vinden voor gelovige gedragingen. Als je je niet op Paus Johannes
Paulus II kunt beroepen, dan verwijs je naar Johannes XXIII en zo nodig biedt ook
de bijbel nog wel een goede passage.
De katholieke kerk is in veel gevallen conservatief regulerend èn ‘vrijgevochten’
tegelijk, en dat verschijnsel hangt ten nauwste samen met de grote afstand tussen
leiding en kerkvolk. Onder de sterk hiërarchisch-bureaucratische dekmantel verschijnt
zo een kerk die trekken vertoont van een anarchistische schuilkerk. Er ontstaat een
pluriformiteit die een noodgedwongen en onevenwichtig karakter draagt. Een
voldoende afstemming ontbreekt tussen gelovigen (leken en ambtsdragers) rond de
waarden die in de kerk centraal staan en rond eigentijds voorbeeldgedrag. Juist voor
dit voortdurend proces van afstemming is een goede overlegstructuur nodig. Die kan
ook voorkomen dat gelovigen en lagere ambstdragers nu eens tegen de harde grenzen
aanlopen van de hiërarchische machtskerk en dan weer met het weke referentiekader
van een absoluut begrip en volle vergeving geconfronteerd worden. Een consistent
paternalisme veronderstelt dat gelovigen ook zonder dat de schijnwerpers erop gericht
zijn een pak voor de broek krijgen; anders is er, dunkt ons, iets mis met de opvoeding.
Dat heeft iemand als Bisschop Gijsen goed begrepen. Niet dat de kerk dan maar vol
bisschoppen zou moeten zijn met een Gijsensignatuur, al zal menigeen in een
onbewaakt ogenblik wel eens het gevoel bekruipen dat een dergelijke ‘Verelendung’
de snelste weg vormt naar de wenselijke veranderingen. Maar naar welke wenselijke
veranderingen? Dat is nu precies een zaak van overleg. De vraag is dan hoe je aan
een kerk met overleg in overleg vorm kunt geven. Die vraag houdt verband met het
machts- en gezagsvraagstuk in de kerk.

Overleg met zeggenschap
Zoals gezegd gaat het in dit artikel om een pleidooi voor vormen van overleg die
ook een reële zeggenschap inhouden. Daarmee wordt een wenselijkheid geformuleerd
die met name consequenties heeft voor de bestaande machts- en gezagsverhoudingen
binnen de kerk. In dat verband willen we, zonder volledig te zijn, een aantal relevante
aspecten noemen.
1. Het eerste en meest wezenlijke aspect is dat van de legitimering of
verantwoording van het gezag. In de kerkelijke organisatie speelt het
persoonsgebonden charisma een belangrijke rol. Meer nog dan de formele macht die
een bepaalde positie meebrengt is vaak het persoonlijk aanzien, de eigen wijze van
vervulling van het ambt bepalend voor het gezag en de
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invloed die de ambtsdrager uitoefent. Dat neemt niet weg dat in het proces van
verantwoording van het gedrag van gelovigen en in het bijzonder van de
gezagsuitoefening van ambtsdragers formeel slechts van een eenrichtingsverkeer
naar boven toe sprake is, waarbij het einde van deze ‘verantwoordelijkheidslijn’ aan
het oog onttrokken blijft. Alleen wanneer de richting van verantwoording
fundamenteel wordt omgekeerd, heeft overleg in de kerk zin.
2. Een tweede wezenlijk aspect vormt de afstand tussen de hiërarchische niveaus,
die dringend verkleining behoeft. Alleen wanneer de machtsafstand klein genoeg is,
kan overleg tot een voldoende materiële èn psychologische betrokkenheid leiden.
3. Een derde aspect betreft de vraag naar de machtsmiddelen die gebruikt kunnen
worden om de wenselijke veranderingen in de bestaande machtsverhoudingen te
realiseren. Ook hier geldt dat we geenszins pretenderen volledig te zijn. We volstaan
met een onderscheid te maken tussen de hardere, meer institutionele en de zachtere,
meer psychologische machtsmiddelen10.
Bij de hardere machtsmiddelen gaat het onder meer om de volgende:
- De mogelijkheid om personen te ontslaan, uit hun ambt te ontheffen, buiten te
sluiten, een mogelijkheid waarvan door de centrale gezagsdragers in de katholieke
kerk in uiterste gevallen ook gebruik gemaakt wordt.
- Omgekeerd hebben de minder-machtigen de mogelijkheid om met bepaalde
functionarissen het contact te minimaliseren, te vermijden of expliciet af te breken.
- Wie een bepaalde positie in de kerkorganisatie inneemt, heeft de mogelijkheid
bij te dragen aan handhaving van de status quo, aan conservering en stabilisering
van de bestaande verhoudingen.
- Omgekeerd kan een dergelijke positionele macht ook wezenlijk bijdragen aan
veranderingen. Het is dank zij zijn persoonlijk charisma èn dank zij zijn positie als
kerkleider dat Johannes XXIII zulk een beweging in de kerk heeft kunnen brengen.
Kerkelijke autoriteiten onderschatten niet zelden hun positionele mogelijkheden om
aan veranderingen bij te dragen en daarmee ook hun verantwoordelijkheden.
- Aan organisationele posities zijn veelal mogelijkheden verbonden om
vergaderingen, bijeenkomsten, overleggroepen en dergelijke bijeen te roepen of juist
niet. Daarmee wordt het sociale gebeuren gereguleerd en wordt mede bepaald of
gelijkgezinden elkaar ontmoeten en of gelovigen de mogelijkheid krijgen een
gelijkgezindheid te ontwikkelen.
- Om veranderingen in de kerkorganisatie te realiseren zijn eigen initiatieven voor
groeps- en coalitievorming van groot belang; vooral van belang

10

Zie ook P. Veen, Gedrag in organisaties, Rijksuniversiteit Groningen/ Van Loghum Slaterus,
Deventer, 1982.
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is, dat zulke groepen institutioneel gestalte wordt gegeven. Daarbij kan gedacht
worden aan de pogingen een soort vakbond voor pastoraal werkers te ontwikkelen.
Om deze reden moeten bestaande overlegvormen niet te snel worden opgeheven,
hoe weinig invloed er ook van uit lijkt te gaan. Bij de zachtere machtsmiddelen kan
onder meer aan het volgende gedacht worden:
- Eerder al is aangegeven dat het persoonlijke aanzien van functionarissen in de
kerk in belangrijke mate bijdraagt aan de legitimatie van hun gezagsuitoefening. Het
nodigt anderen uit zich met deze personen te identificeren en hun gedrag als
voorbeeldgedrag te interpreteren. Een dergelijke machtsgrond kan ter conservering
worden aangewend, maar evenzeer ter verandering.
- De kerk bestaat in zekere zin bij de gratie van personen die met woord en daad
anderen tot navolging hebben uitgenodigd. De persoon van Jezus, maar ook de
‘stichters’ van kloosterorden11 hebben door hun radicale en produktieve
voorbeeldgedrag macht uitgeoefend.
- Een belangrijk aspect van de macht die met leidinggevende posities in organisaties
verbonden is, is dat er ook een vertrouwen-op-voorhand bestaat in de deskundigheid.
Daarvan maakt de leiding van de kerk mede gebruik wanneer ze de zeggenschap van
theologen in kwesties van geloofsleer betwist.
- Tegenover een dergelijke positionele of institutionele voorsprong kan vanuit de
wetenschappelijke wereld, als deel van de basis van de kerkgemeenschap, een
deskundigheid ontwikkeld worden met een in elk geval psychologisch concurrerend
gezag en met een voldoende erkenning. Dat is niet eenvoudig. Toch zijn er
bemoedigende voorbeelden. Hoe zwak de positie van iemand als Schillebeeckx
institutioneel ook moge zijn, psychologisch is het zeer moeilijk, meer harde middelen
tegen hem te gebruiken. In het kader van een verantwoorde inzet voor veranderingen
past het o.i., meer dan reeds het geval is, oog te hebben voor het gebruik van
psychologische machtsmiddelen, zoals acceptatie, vriendschap, respect, status en
erkenning. In het licht van zulke zachte, maar vaak niet minder substantiële middelen
verschijnen de institutionele machtsmiddelen als des te harder en niet in overleg te
verantwoorden.

11

Cfr. b.v. J.B. Metz, Zeit der Orden? Zur Mystik und Politik der Nachfolge, Herder, Freiburg,
1977.
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Voor het veranderen van kerkelijke structuren komt in het voorgaande groeps- en
coalitievorming als een van de middelen naar voren. Maar ook andere middelen
kunnen bijdragen aan een verandering van de kerk, zodanig dat een overlegstructuur
met een wezenlijke zeggenschap mogelijk wordt.
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TV-drama. Ver kijken van heel dichtbij
‘Television is important. We all watch it’1
C. Tindemans
Wie op de kabeltelevisie aangesloten is, kan verschillende uren per etmaal dramatische
uitzendingen meemaken. Als je het begrip ‘drama’ wil uitbreiden tot de spelreeksen
(van de situatiekomedie tot de soap opera), hou je nauwelijks nog tijd over voor enig
ander programmaonderdeel. Het enige probleem is dan de selectie onder gelijktijdig
lopende uitzendingen op de verschillende stations. Dit zou een merkwaardige
verschuiving kunnen betekenen van de positie (en de functie) die het drama inneemt
binnen de sociale en individuele ervaring. Al geruime tijd moeten we wat mismoedig
de krimpende reikwijdte van het theater als sociale functie vaststellen, maar nog
altijd zijn we geneigd de omgekeerde uitbreiding van de televisie-reikwijdte te
verargelozen. De televisie heeft immers de ervaarbaarheid van het dramatische in
welke vorm dan ook veralgemeend, in een proces dat menigvuldige nieuwe vormen
heeft opgeleverd, dat vooral een nieuw publiek heeft ontsloten in radicaal
verschillende, maar beslist meer doorsnee representatieve sociale milieus. De vraag
is, of we de implicaties hiervan onder ogen nemen en ernaar handelen.
Frappant én schadelijk is het in ieder geval, dat het televisiedrama door de kritiek
verwaarloosd blijft. Waar dergelijke kritiek dan toch wordt beoefend, neigt ze nog
altijd meer tot sociologische dan tot immanent-esthetische commentaar2. Daardoor
ontneemt ze zichzelf de mogelijkheid de aard van de verschuivingen, de
functieverlegging en de vormcode te volgen en te taxeren en dus de bepaalbare criteria
te verruimen. Het televisiedrama vormt voor de traditionele dramakritiek duidelijk
een probleem. Theaterauteurs, acteurs en regisseurs bewegen zich vrij van het ene
medium in het andere: theater, radio, film, televisie; in plaats van deze mensen

1
2

R. Silverstone, The Message of Television. Myth and Narrative in Contemporary Culture,
Heinemann Educational, London, 1981, 248 pp., £14,40 (p. 1).
Cfr. Albert Hunt, The Language of Television. Uses and Abuses, Eyre Methuen, London,
1981, 128 pp., £2,95: George W. Brandt, ed., British television drama, Cambridge UP,
Cambridge, 1981, 276 pp., £6,95; Peter Conrad, Television. The Medium and its Manners,
Routledge & Kegan Paul, London, 1982, 170 pp., £2,95.
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en dit fenomeen te volgen, de continuïteit in een loopbaan en een ontwikkelingswijze
na te gaan, blijft de dramakritiek traditioneel en kortzichtig één enkele mediale vorm
bevoordelen. Tegelijk vat ze de aanwezigheid van kunstenaars in de televisie (of
radio en film) op als de continuering van een theateractiviteit en verwaarloost ze de
specifieke institutionele, sociale, politieke, technologische en ideologische kenmerken
van de televisie. Wie bij de doorlichting van het televisiedrama enkel oog en oor
heeft voor de auteurs, maar de stofmanipulatoren, de vormgevers, de realisatoren
buiten beschouwing laat (in schril contrast met de filmkritiek, die de regisseur alle
eer geeft en de scenarist al te vaak onbekend, zelfs onvermeld laat), vertekent de
televisionele werkelijkheid3. Het wordt dringend nodig dat er een begin gemaakt
wordt met een proces van televisiedramatische kritiek dat rekening houdt met de
voorwaarden van televisiemaken4.
De periode waarin het televisietoestel beschaamd werd weggemoffeld, is sedert
lang voorbij. De televisie als zelfstandig agent heeft zich in ons leven doorgezet. Als
institutie vertegenwoordigt ze bepaalde intenties en bijgevolgd ook ambities, ook al
is de metakritiek van dit medium nog steeds weinig ontwikkeld, en viert veeleer het
narcissisme hoogtij. Televisie opereert binnen een gesloten circuit van zelfreferentie,
waarin de logica van de willekeurige juxtaposities de dragende verantwoording van
het totale programmaschema determineert. Ze is bovendien sterk ingesteld op de
identificatie van vorm en inhoud. Dat is wel de ambitie van alle kunst. Iedere kunst
bepaalt voor zichzelf een bestaansvorm van realiteit in functie van haar eigen
technische voorwaarden; op deze wijze selecteert en wijzigt de vorm elke inhoud.
Bij de televisie echter wordt deze wederzijdse afhankelijkheid parasitair. Daar
triomfeert de vorm op de inhoud. Het medium is inderdaad zijn eigen boodschap,
wist alle verschillen uit tussen de soorten materiaal die het overbrengt. Het meest
opvallend en evident gebeurt dat bij de nieuwsuitzendingen, waarin de historische
draagwijdte van het berichte gebeuren voortdurend aangetast wordt door het
tekstgehalte, de beelddosering, de sequentieomvang, de projectiesnelheid- en duur
enz.5 Voor velen wordt het medium gedomineerd door de krachtige conventies van
zijn naturalisme. Dat realisme blijft echter dubieus, kunstmatig, een imitatiespelletje.
De kundigheid van het televisiedrama ligt dan

3
4
5

Cfr. G.W. Brandt, o.c.
Cfr. Jörg Drews, Hrsg., Literaturkritik-Medienkritik, Quelle & Meyer, Heidelberg, 1977,
116 pp., DM. 12,80.
Cfr. Eric Strassner, Fernsehnachrichten. Eine Produktions-, Produkt- und Rezeptionsanalyse,
M. Niemeyer, Tübingen, 1982, 531 pp., DM. 128.
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ook precies in de stilistische listigheid waarmee het, na een lange periode van
hommage aan de realistische conventie, overgegaan is tot het vervormen en uitrekken
van deze conventie. De televisie is een relativistische machine, die alle tijd en plaats
simultaan weet te maken; als formalistische doos met trucjes maakt ze de consumptie
van haar inhoud voortdurend tot een centraal proces van verontrustend vragen over
de concreetheid van de waarheid6.

Concepten in de ontwikkeling
In het begin, in Europa zowat dertig jaar geleden, fungeerde het televisiespel als
paradestuk. De bedoeling was het nieuwe massamedium te ontdoen van de bijsmaak
van het massaal-massieve, het banaal-triviale, en alvast één genre te bevoordelen,
dat alleen daardoor al exclusief, autonoom en origineel leek, maar bovendien vanuit
zijn eigen antecedenten het label ‘kunst’ meebracht. Op deze manier ontstond het
televisiedrama als een televisievreemd lichaam. De buitentelevisionele criteria bleven
onaangetast in de reservaatssector ‘kunst’ liggen. Even logisch is het dat uit die sector
ook de eerste weerzin voortkwam. Het televisiedrama was helemaal geen televisie,
het werd alleen technisch anders ter beschikking gesteld. Om specifiek, erkenbaar,
zelfstandig, functioneel en efficiënt te kunnen worden, moest het televisiedrama
worden afgegrensd van het radiodrama, de film en het theater. Deze verschillen lagen
allereerst in de produktiewijze: elektronisch en live. De technische ontwikkeling
schakelde vlug een aantal van deze eigenaardigheden uit; zo maakte het
Ampex-systeem b.v. de opname-vooraf mogelijk en dus de live-uitzending overbodig.
Werd de filmische produktievorm al snel gemeenschappelijk, dan bleven het kleine
formaat van het beeldscherm en de receptiesituatie van het publiek determinanten.
Intimiteit en privacy werden tot pijlers van de televisiepoëtica gepromoveerd, met
consequenties wat betreft intensivering en reductie. Geen filmpanorama, maar
detailmicroscopie. Evident in die jaren is de voorkeur voor de close-up, voor de
aftastende camera, voor het impressionistische. Zo ontstond een poëtica van de
eenvoud, van het nuchtere, van het vanzelfsprekende, van het document en het
evenement.
Deze voorkeur en de consequenties ervan voor de compositie en de dramaturgie
van het televisiespel brengen conflicten met de algemene, zichzelf

6

R. Silverstone, o.c.
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toegeschreven opdracht van de televisie. Concreet richt zich deze op de journalistiek7
en het amusement8, op het massamediaal aansprekende totaalprogramma dat
principieel onder verdenking van nivellering en trivialisering staat. De eveneens
uitdrukkelijk gestelde informatief-educatieve opdracht werd in het televisiedrama
eenzijdig aan de thematiek opgehangen; stof en vorm van het theater werden
klakkeloos overgenomen, het repertoire van het klassieke drama werd schaamteloos
leeggeroofd. Educativiteit werd vernauwend geïdentificeerd met het edele werk van
de culturele erfenis en de reflectie op de traditie. Het televisiedrama nam de
monumentenzorg op zich.
Ondertussen veroverde de televisie zich een reputatie van authenticiteit. In de jaren
60 en 70 staan niet langer de esthetica en de boventijdse inhoud voorop; de
politiek-sociale functie krijgt aandacht. Het museumtheater wijkt voor het tijdsdrama;
kritiek uit en op de actualiteit vervangt het overleveren van oudere waarden. Het
tijdsdrama wil minder conserveren en affirmeren dan wel provoceren. Dat televisie
een massaprodukt is, wordt niet geloochend, maar nu produktief benut. De fetisjering
van het televisiedrama als kunst houdt op; de close-up raakt achterhaald. Formele
en thematische herkenbaarheid krijgt voorrang. De Aristoteliaanse canon wordt
opgeheven, traditionele cultuur wordt tot een anachronisme. Het resultaat is een
analytisch televisiespel, dat journalistiek opgebouwd wordt en maatschappijkritische
intenties dient. Het televisiedrama als levenshulp mikt op iedereen, projecteert een
individuele casuïstiek als een probleem van velen, brengt de toeschouwer tot het
stellen van vragen over zichzelf en de anderen. Als politiek instrument zoekt het
algemeen maatschappelijke dimensies op, achter- en voorgronden van
ontwikkelingsprocessen. Beide interesse-richtingen verkiezen de naturalistische
uitbeelding en het actueel-hete thema. Didactiek is troef. Dezelfde instelling tref je
aan in de bewerkingswijze van literair-dramatische stof. Romans en novellen fungeren
als ontwerpen voor een verhaal dat de tijdshistorische kenmerken van de
gebeurtenissen op de voorgrond plaatst zonder ze centraal te stellen. Historische stof
moet hedendaagse problemen doorzichtig en inzichtelijk maken. Literatuur niet als
onaantastbaar argument, maar als promotor van de toeschouwersverbeelding.
Midden de jaren 70 komt deze dramaturgie van de argumentering onder kritiek te
staan: het speelse element dreigt erdoor verloren te gaan. Het

7
8

Cfr. E. Strassner, o.c.
Cfr. Peter von Rüden, Hrsg., Unterhaltungsmedium Fernsehen, W. Fink, München, 1979,
300 pp., DM 19,80.
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slogankarakter raakt in de verdrukking; vooropgeplaatst wordt de nieuwe
gevoeligheid. Hierin merk je ook de wat late kater van mei 1968. Toch is het minder
de maatschappijgerichte obsessie die losgelaten wordt, maar het bewustzijn groeit,
dat de maatschappijkritische vormgeving te kort schiet. De artisticiteit gaat weer tot
de noodzakelijke discussiestof behoren. De strategische esthetica van het televisiespel
wordt weer prioritair. Technisch bestaat thans het televisiedrama hoofdzakelijk als
televisiefilm. Dat houdt niet zonder meer in dat deze ook organisch in de bioscoop
thuishoort, evenmin als de film in het televisieprogramma (financiële
projectievoorwaarden en simplistische repertoireopvattingen houden de leugen in
stand, dat de film een vanzelfsprekend onderdeel van de televisie vormt en dat een
geprogrammeerde film daarmee ook zijn historische of actuele kunstwaarde
legitimeert, beide mediumvijandige conclusies). Televisiefilm en bioscoopfilm
verschillen duidelijk in de manier waarop ze hun stof verwerken. Het televisiedrama
blijft sterker verbaal en literair ingesteld en gekleurd, maar tevens meer journalistiek,
meer realistisch, meer logisch bij feiten aanleunend en het heeft daardoor een niet
onbelangrijke tak van de bioscoopfilm, de niet op het spectaculaire mikkende, de
realiteit reproducerende dramastructuur overgenomen. Dat leidt zonder twijfel ook
tot enige conventionalisering, gelijkvormigheid en herhaling, en niet enkel in de zo
stereotiepe thrillerwereld. Daarmee is echter niets gezegd tegen het genre op zichzelf;
het heeft integendeel alles van doen met de structuur van de planning en de produktie,
waar de logica van het uitzonderlijke of het ongewoon-dwarse moeizaam tot
creativiteit verleidt. Meteen betekent dan iedere breuk in de routine telegene winst.
Uiteraard hangt de norm van het televisiedrama samen met de receptiesituatie in
de huiskamer9. Daar worden, zoals publieksonderzoek aantoont, afwijkingen van het
vertrouwde opgevangen en verwerkt als agressie op de norm. Zal je, resp. moet je
dit als televisiemaker negeren? De film heeft al een tijdje deze ontnormende functie
begrepen en zelfs gecultiveerd. Dat verklaart ook het feit dat er onder de
bioscoopbezoekers proportioneel zoveel jeugd is, die toch tijdelijk uit de norm wil
losbreken. Met de spektakeldramaturgie heeft de film ook een deel van andere
leeftijdsgroepen naar zich toe gehaald en de sociopsychologische normbreuk omgezet
in primitieve speculatie die onveranderlijk op een nieuwe norm vastloopt.

9

Cfr. Frank Nestmann, Fernsehen im Urteil der Zuschauer. Eine empirische Analyse von
Medienkritik und Medienbewusstsein, M. Niemeyer, Tübingen, 1980, 281 pp., DM. 58.
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Een vrij groot contingent van de nieuwere (en betere) speelfilm in Europa (te weinig
weet het publiek dat deze zonder de televisie-cofinanciering onrealiseerbaar zou
blijven) hanteert in de film (en de bioscoop) juist die criteria die vanuit de
normdoorbrekende functie op het televisiescherm te verantwoorden zijn; in die
samenwerking kan de televisie dan weer enkele van haar streng conservatieve
produktie- en vormcodes kwijtraken. Het televisiedrama heeft de revitalisering door
vrije verbeelding en de beelden-autonomie van de bioscoopfilm hard nodig, terwijl
de bioscoopfilm de in grote mate risicoloze investering door de televisie best
gebruiken kan om niet nog dieper in de banaliteit af te glijden.
Een thema dat eveneens geregeld terugkeert, is de relatie tussen theater en televisie.
Aanvankelijk ging men uit van de vooronderstelling dat de schouwburgproduktie
via technische overdracht gewoon te kopiëren was. Nu beseffen we dat een
theateropvoering organisch onmogelijk te herhalen is. Het gebeuren-aspect van de
rechtstreekse theatervoorstelling gaat verloren en bereikt de kijker thuis slechts in
de uniforme versie van een artificieel produkt. Als de televisie nu zoekt de kijkers
te initiëren in het fenomeen theater, dan doen vele stations dat normaal via
televisionele reportages, d.w.z. het is een journalistiek-essayistische taak geworden
waarbij niet de illusie van het onaangetaste produkt in stand wordt gehouden, maar
alle inspanning gaat naar de analyse en de interpretatie van een niet-televisioneel
fenomeen. De televisie is geen klant van het theater. Voor de aanwezigheid van
toeschouwers, die bij het theater essentieel is, vond de televisie geen structurele
tegenhanger; die aanwezigheid is niet te vervangen door ingeblikte reactiegeruchten
bij een studio-opvoering. Het enige alternatief waarvan de grote zenders inspirerend
gebruik maken, is de coproduktie: de opvoering wordt tegelijk als theater- en
televisueel produkt voorbereid; de theaterregisseur en de televisierealisator werken
samen. De natuurlijke vijandigheid wordt dan eindelijk omgezet in wederzijdse
bevruchting.

Televisie en wetenschap
Het wantrouwen tegenover de televisie mag verminderd zijn, dood is het beslist niet.
Cultuuraristocraten vrezen nog steeds dat televisie onweerstaanbaar tot nivellering
leidt en dus elk ‘beter’ programma bij voorbaat uitsluit; niet ten onrechte kunnen ze
wijzen op de eindeloze series die, tussen kioskheft en porno in, de wereld verblijden
met wanhopig optimisme. Maatschappijcritici kunnen dan weer wijzen op de
afhankelijkheid van de gevestigde macht, op de zelfcensuur die doorgaans op politieke
en
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niet op ethische gronden steunt, op de commercialiseringstendens die ook het
televisiedrama terugdringt. In de territoriumtwist die literatuur en televisie met elkaar
voeren, wordt de televisie als een destructieve factor verketterd tot instrument van
analfabetisering. In dit achterhoedegevecht, al te emotioneel en doorgaans zonder
nauwkeurige voorkennis gevoerd, worden de essentiële aspecten van dit niet
onbelangrijke thema verwaarloosd. Te uitsluitend wordt er uitgegaan van of stil
gestaan bij de literaire referentie- en bemiddelingsfunctie van de televisie, te weinig
komt de potentiële produktieve rol van b.v. het televisiedrama binnen het blikveld.
Het herinnert al te vaak aan het cinemadebat van jaren terug, toen ook naar de
filmfanaat geslingerd werd met de banbliksem van passiviteit, afstomping,
noncreativiteit. Het odium van verregaande trivialisering is voortdurend aanwezig;
des te meer is het nodig aandachtig en nauwgezet na te gaan wat er gebeurt, waarom
dat op deze wijze gebeurt, wat er aan te wijzigen valt en welke verwachtingen terecht
mogen worden gekoesterd. De literatuurwetenschap voelt zich momenteel nog niet
geroepen tot het liefdevol behartigen van televisionele problemen10. Zij beschikt ook
nog niet over de technische kennis die onontbeerlijk is voor competent
televisieonderzoek. Zij is niet geoefend in het methodisch registreren, ontcijferen en
interpreteren van een dynamische beeldtaal of van de complexe relaties tussen beeld,
woord en geluid. Auteurgerichte analyse valt bij televisie-analyse grotendeels weg;
televisie wordt als groepswerk bedreven, als het werk van een team met uiteenlopende
functies. Regie, montage, camerabehandeling, acteurs dragen meer bij tot het
presentatiebeeld, de structuur, het gehalte en het effect van een televisiedrama als
produkt dan het draaiboek zelf. Voor een analyse van een dergelijk proces is de
literatuurwetenschap onvoldoende gewapend. Dat vraagt een omschakeling die ze
voorlopig nog niet op zich kan nemen. Wie echter de 20e eeuw en haar
expressievormen wil onderzoeken, kan niet doen alsof die 20e eeuw alleen maar het
chronologische vervolg van de 19e zou zijn.
In deze gedachtengang veroorzaakt niet alleen dat wat aangeboden wordt, maar
ook de receptie door de kijker problemen. Pas sinds kort is er in de
literatuurwetenschap echt aandacht voor het leesproces van de lezer zelf, maar het
kijkproces en de voorwaarden daarvan in de huiskamer zijn nog

10

Een erg gunstige aanzet tot een begin van een eigen taakontwerp is aan te treffen in Helmut
Kreuzer-Karl Prümm, Hrsg., Fernsehsendungen und ihre Formen. Typologie, Geschichte
und Kritik des Programms in der Bundesrepublik, Reclam, Stuttgart, 1979, 483 pp., DM.
34,80: Helmut Kreuzer, Hrsg., Fernsehforschung und Fernsehkritik, Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen, 1980, 284 pp., DM. 54.
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helemaal terra incognita. De receptiemogelijkheden van de massa zijn trouwens niet
in een historisch luchtledige te situeren: ze wijzigen zich voortdurend onder de invloed
van factoren als variabele arbeids- en vrijetijdsvoorwaarden, religieuze en politieke
bindingen, opvoedingsachtergronden en esthetische ervaringen. Ze zijn bovendien
heel erg flexibel en dit inzicht zal noodzakelijk de programmapositie (welke dag in
de week, hoe laat op de avond), de te behandelen thema's en motieven (aansluiten
bij kijkerservaring, meta-analyse van televisiewereld, escapisme, televisuele
beeldautonomie) en de technische instrumentalisering (vlak vertellen, structurerende
beeldcompositie, manipulerend experiment) bepalen. Pogingen om op grond van dit
veelvoud van gegevens tot een normdefinitie van het televisiedrama te komen11,
tenderen te sterk naar mediumesthetische taakomschrijving, functietoekenning,
publieksperspectief. Historisch onderzoek, gebaseerd op het gehalte en de kenmerken
van de produkten zelf, is schaars gebleven.
De geschiedenis van het televisiespel is in grote mate de geschiedenis van de
opvattingen over de programmering van de televisie. Een poëtologische bepaling
helpt ons in eerste instantie maar matig om de diverse historische fasen te
onderscheiden of esthetische varianten en evolutiemomenten vast te leggen. Wat
ontbreekt, is een beschrijving, een inventaris van wat er concreet wordt uitgezonden
aan eigen en overgenomen produkties. Het spectrum, de veelheid en verscheidenheid
heeft voorrang; het eventueel exemplarische kan niet uitgeroepen worden tot het na
te volgen model. Het onderzoek van het televisiespel vraagt interdisciplinariteit.
Televisiegeschiedenis is enkel te schrijven vanuit een natuurlijk samengaan van
sociale wetenschap en geschiedeniswetenschap, vooral als we het televisiedrama
literatuur- en dramawetenschappelijk willen analyseren. Voortdurend rijzen hier
immers vragen van inhoudshistorische aard, vragen omtrent de receptie, omtrent
produktie-economische en esthetische aspecten, repertoire-structurele en
programma-analytische problemen. In zoverre de literatuurwetenschap uitgaat van
het primaat van de lezer, stelt ze zich gereserveerd op ten aanzien van auditieve en
audiovisuele media. Zowel met betrekking tot de structuur van voor deze media
omgewerkte teksten als wat

11

Cfr. Claus Beling, Hrsg., Theorie des Fernsehspiels, Quelle & Meyer, Heidelberg, 1979,
165 pp., DM. 1980; Irmela Schneider, Dramaturgie des Fernsehspiels, W. Fink, München,
1980, 222 pp., DM. 28; Werner und Rose Waldmann, Einführung in die Analyse von
Fernsehspielen, G. Narr, Tübingen, 1980, 203 pp., DM. 24,80; Knut Hicketier, Das
Fernsehspiel der Bundesrepublik. Themen, Formen, Struktur, Theorie und Geschichte
1951-1977, J.B. Metzler, Stuttgart, 1980, 383 pp., DM. 68.
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hun effect betreft, wordt het verschil met de gelezen of te lezen tekst vaak zonder
nuancering als verlies aangevoeld en beklaagd.
Het verdient daarom aanbeveling een onderscheid te maken tusen wat het
televisiemedium vermag en wat ‘telegeen’ is. Het eerste verwijst naar de immanente
eigenschappen van het medium, het tweede naar de aan de praktische ervaring
ontleende waarden. Zo verandert b.v. automatisch de relatie tussen diachronie en
synchronie bij de receptie: wat de lezer enkel successief kan opnemen, is bij het
televisiespel in één klap aanwezig, ook als de opeenvolging van diverse
camera-instellingen de simultane receptiekansen tegenwerkt. Op de vraag wat
nauwkeurigheid in de weergave van realiteit bekent, antwoorden theater en televisie
verschillend. Praktische ervaringswaarden ontstaan niet onafhankelijk van de
technische voorwaarden, maar ze bewegen zich meer op het niveau waarop
vergelijkingen met de basistekst mogelijk blijven, vergelijkingen b.v. wat betreft de
constructie van de plot, de samenhang van de motivering, het effect van het inkorten
of rekken van episodes en dergelijke.
Wie de herkenbaarheid van het televisiedrama wil omschrijven, zal al deze punten
in zijn onderzoek moeten betrekken. Onverwijld nodig is de bevordering van het
samenspel van boek- en mediacultuur12. Een brede laag van de huidige generaties
heeft reeds met literaire meester- en andere werken kennis gemaakt via de transpositie
in film of televisiespel, meer dan door onmiddellijke tekstbenadering. De
literatuurwetenschap, naast de vakdidactiek op het niveau van lager en middelbaar
onderwijs, kan dit feit niet negeren; anders verliest ze de mogelijkheid en wellicht
zelfs het recht als interpretator en bemiddelaar van de zelfstandige omgang met
literatuur op te treden. Het televisiedrama bestaat, onder diverse gedaanten, met een
opdringerige aanwezigheid, met grote intensiteit van receptie; onder deze ervaring
kan de literatuurwetenschap niet uit.

12

Cfr. Helmut Kreuzer, Hrsg., Literaturwissenschaft-Medienwissenschaft, Quelle & Meyer,
Heidelberg, 1977, 150 pp., DM. 15,80.
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Paul de Wispelaere
Leven en letteren
Paul van Suetendael
In een interview met weverbergh1 vertelt Paul de Wispelaere dat hij pas rond zijn
dertigste een eigen persoonlijkheid kreeg. In zijn jongste roman zegt het
hoofdpersonage: ‘Het wordt me steeds duidelijker dat ik twintig jaar geleden aan dit
boek begonnen ben. Sinds die tijd heb ik eigenlijk steeds aan hetzelfde boek
geschreven’2. Inderdaad, vanaf Een eiland worden (1963, de schrijver was toen 35)
behandelt De Wispelaere in zijn verhalend proza een gelijk blijvende problematiek.
Terwijl de eerste verhalen3 en de novelle Scherzando ma non troppo de neerslag zijn
van een schrijverschap in wording, komen in Een eiland worden reeds de meeste
thema's voor die vanaf Mijn levende schaduw op een intrigerende manier en in een
eigen stijl worden uitgewerkt. De eerste roman kan nog als een overgangsvorm
worden beschouwd; daarna is de stijl doorleefder én soberder geworden, de
traditionele indeling in hoofdstukken is vervangen door een fragmentarische
compositie, en de biografische persoon van de auteur en het vertellend hoofdpersonage
zijn in een hechtere, én complexere verhouding t.o.v. elkaar komen te staan. In wat
volgt zal ik nagaan welke deze hoofdthema's zijn, en hoe ze in de verschillende
romans zijn uitgewerkt.
Scherzando ma non troppo, 1959
Een eiland worden, 1963
Mijn levende schaduw, 1965
Paul-Tegenpaul, 1970
Een dag op het land, 1976
Tussen tuin en wereld, 1980
Mijn huis is nergens meer, 1982

1
2
3

Vraag en Antwoord; weverbergh en De Wispelaere, Yang 76/77, oktober, p. 31.
Mijn huis is nergens meer, p. 194.
B.v. Fantasia, in Dietsche Warande en Belfort, 3, 1954.
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Auteur, verteller, hoofdpersonage
Vele recensenten, en ook Paul de Wispelaere zelf, hebben gewezen op het
autobiografisch karakter van b.v. Tussen tuin en wereld. De hoofdpersoon in deze
roman is een schrijver, die tracht zijn verleden te reconstrueren door zijn herinneringen
te ordenen, plaatsen te bezoeken waar hij als kind is geweest, enz. De roman is het
relaas van deze zoektocht. Het hoofdpersonage is dus tegelijk verteller, en beiden
lijken zij heel sterk op de schrijver Paul de Wispelaere: zij hebben dezelfde
geboortedatum (4 juli 1928), zijn ook op dezelfde plaats geboren en wonen nu in
hetzelfde huis, een groot aantal elementen uit het leven van de hoofdpersoon komt
voor in het leven van de auteur zelf, enz. Toch is deze roman geen autobiografie,
geen ‘récit rétrospectif en prose qu'une persone réelle fait de sa propre existence,
lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa
personnalité’4. Al was het maar omdat de identiteit van de eigennamen van auteur,
hoofdpersoon en verteller genegeerd worden. In Een eiland worden heet het
hoofdpersonage Filip Eiland, in Mijn levende schaduw Christian en in Tussen tuin
en wereld en Mijn huis is nergens meer heeft de hoofdpersoon geen naam. (In de
laatste roman wordt hij enkele keren aangeduid met ‘Pablo’ en ‘P’.)
Geen autobiografieën, maar autobiografische romans: het spanningsveld dat
gecreëerd wordt tussen fictie (roman) en werkelijkheid (autobiografie) de ‘espace
biographique’ zegt Lejeune - is voor De Wispelaere zeer belangrijk. Hij is ook een
van de weinige romanciers die op deze problematiek ingaan, en zo zelfs theoretische
bespiegelingen in fictie verwerken.
De keuze voor de autobiografische roman hangt samen met een van de hoofdthema's
van De Wispelaeres oeuvre: het gevoel van een versplinterd ik en het besef dat
identiteit slechts verkregen kan worden door ze te creëren in literatuur. Het resultaat
is dat leven en schrijven zeer nauw op elkaar worden betrokken, zodat er een
dialectische relatie ontstaat: elementen uit het leven van de schrijver worden
opgenomen in een roman, waardoor ze een nieuwe dimensie krijgen; samen creëren
ze voor de schrijver een identiteit, waarvan hij het realiteitsgehalte weer in twijfel
trekt: ‘Mijn herinneringen en daden opschrijvend verzin ik mijn leven misschien
meer dan ik het mij herinner en leef. Wat telt is de manier waarop ik het verzin. Maar
mag men mij vereenzelvigen met de eigenaar

4

Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Editions du Seuil, Paris, 1975, p. 14.
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van de schrijvende rechterhand?’5. Wat telt, is bijgevolg vorm en stijl: zij bepalen
de gestalte waarin de schrijver in zijn eigen boeken verschijnt. Op micro-structureel
niveau behandel ik in dit verband het vertelperspectief, op macro-structureel niveau
de opbouw van de roman.
De systematische doorbreking van het vertelperspectief, die vanaf Mijn levende
schaduw consequent wordt toegepast, is een uiting van de hierboven geschetste
onzekere identiteit: terugblikkend op zijn verleden en schrijvend over zichzelf, ervaart
de auteur een afstandelijkheid; hij vraagt zich af of het jongetje dat in zijn
herinneringen leeft en dat hij kent van foto's en uit verhalen, dezelfde persoon is als
de man van middelbare leeftijd die hij elke dag in de spiegel ziet. Maar ook met deze
‘omgekeerde broeder’6 valt hij niet helemaal samen. De passages waarin de verteller
zichzelf met het hij-perspectief aanduidt (heel zelden wordt ‘jij’ gebruikt), illustreren
die afstandelijkheid t.o.v. zichzelf en vormen voorbeelden van wat Dorrit Cohn
‘dissonant self-narration’ noemt7.
Ook de opbouw van de roman gebeurt vanaf Mijn levende schaduw op een
soortgelijke manier: elk boek bestaat uit een aantal langere en kortere fragmenten,
die niet chronologisch gerangschikt zijn. Vanaf Paul-tegenpaul wordt het aandeel
van de essayistische passages groter (Paul-tegenpaul is echter geen roman). Deze
inschakeling van overwegingen over literatuur, historische gebeurtenissen en
maatschappij zorgt ervoor dat het strikt persoonlijke universeler wordt. Toch zijn
deze notities altijd op de hoofdpersoon betrokken: deze heeft nl. deel aan de wereld
rondom hem, al wordt die wereld steeds meer ervaren als een bedreiging.
Elk fragment is een in zichzelf besloten eenheid, en zo ontsnapt het aan de tijd,
aan de doem van de geschiedenis. Het fragment, het absolute moment situeert zich
op het niveau van de mythe. En de fragmentarische compositie is dan weer een
uitdrukking van de hierboven gesignaleerde versplinterde identiteit. Aan de andere
kant zorgt ze ervoor dat de gestalte waarin de auteur in zijn boeken verschijnt de
chronologische realiteit ontstijgt, en dat de lezer in de verschillende momentopnamen
toch een coherent beeld van het hoofdpersonage krijgt. Uiteindelijk is de globale
indruk van de roman synthetisch. Maar de synthese blijft een open eenheid: ‘Het
verhaal begint opnieuw, het eindigt nooit’8.

5
6
7

8

Tussen tuin en wereld, p. 52.
Mijn huis is nergens meer, p. 16.
Dorrit Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction,
Princeton University Press, 1978, p. 145: ‘A lucid narrator turning back on a past self steeped
in ignorance, confusion and delusion’.
Mijn huis is nergens meer, p. 261.
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Bérénice of het gevecht met de geschiedenis
Een ander hoofdthema in De Wispelaeres oeuvre is, zoals ik daarnet reeds aanstipte,
de behoefte te ontsnappen aan de doem van de geschiedenis, althans wanneer die
geschiedenis geïnterpreteerd wordt als vooruitgang, chronologisch verloop van
gebeurtenissen met een bepaald doel in zicht. Daartegenover plaatst De Wispelaere
de mythe, de temps sacré9. Inhoudelijk gebeurt dat in de steeds weerkerende thema's
erotiek, natuurbeleving, en wonen.
Een leidmotief dat De Wispelaere vanaf Een eiland worden is blijven uitwerken,
is de tragische relatie van de hoofdpersoon met het meisje Bérénice. ‘Het verhaal
van Bérénice’, eerst gepubliceerd in De Tafelronde, jg. 8., 1960, heeft hij later, als
‘Het verhaal van Janinka’ opgenomen in Een eiland worden. Hella in deze roman is
Bérénice; Janinka komt voor in Mijn levende schaduw en staat daar ‘voor een figuur
die Bérénice heeft opgevolgd, voortgezet en afgetakeld’10. In deze roman is Hera de
voortzetting van Hella. In Paul-tegenpaul staat het droeve verhaal te lezen hoe ze is
gestorven en in Tussen tuin en wereld komt ze opnieuw voor; daar wordt Janinka
opgevolgd door Viviane. In Mijn huis is nergens meer komen al deze afsplitsingen
tenslotte samen in Barbara. De relatie met dit meisje is een element uit het leven van
De Wispelaere zelf. De tragiek van de profane realiteit probeert hij teniet te doen
door Bérénice opnieuw te creëren in een verhaal, dat een ander realiteitsgehalte heeft:
het bevindt zich op het niveau van de mythe, het staat los van de tijd, en kan altijd
opnieuw beginnen. De erotische beleving, die steeds met Bérénice verbonden wordt,
heeft dezelfde functie. In Mijn levende schaduw worden in dit verband de mythische
termen ‘yoni’ en ‘lingam’ gebruikt (resp. voor de vrouwelijke en mannelijke
seksualiteit), in Tussen tuin en wereld en Mijn huis is nergens meer wordt erotiek
herhaalde malen verbonden met religie, rituelen, het sacrale.
In Mijn huis is nergens meer wordt de relatie erotiek-natuurbeleving, die in het
vroegere werk reeds duidelijk aanwezig was, verder doorgetrokken. Dat is b.v. al te
merken in de naam ‘Barbara’. ‘Deze aardedonkere naam’ (p. 11) verwijst naar de
Moeder-Aarde, waarmee het hoofdpersonage wil versmelten, om herboren weer op
te staan. Dit oer-element bevindt zich op

9

10

‘Le temps sacré est (...) un Temps mythique primordial rendu présent. (...) D'un certain point
de vue, on pourrait dire de lui qu'il ne “coule” pas’. Mircea Eliade, Le Sacré et le Profane,
pp. 60-61.
Vraag en Antwoord,; weverbergh en De Wispelaere, p. 34.
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de pool van de mythe (mythevorming ontstaat bij de archaïsche mens vanuit een
drang de oorspronkelijke kosmogonie opnieuw te creëren), terwijl de echte moeder
van het hoofdpersonage zich bevindt op de pool van de geschiedenis en aldus negatief
wordt geëvalueerd: ‘zij is de dood die ze al die tijd in haar lichaam gedragen heeft’
(p. 129). De erotische beleving met Barbara/Bérénice wordt dan ook niet (in
tegenstelling tot bij andere vrouwen) ervaren als een terugkeer naar de baarmoeder,
haar lichaam is geen moederlichaam (p. 166).
De natuurbeleving wordt verder uitgewerkt in de rol van de seizoenen. Tot en met
Tussen tuin en wereld staat de herfst, met name oktober centraal. Deze maand
symboliseert nl. de ambivalente houding, de tussenpositie die tot nu voor De
Wispelaere zo kenmerkend is geweest en waarop ik verder zal ingaan: ‘Oktoberleven,
oktoberliefde, oktoberschrijven. Oktober is verhalen over de voorbije zomer en de
komende winter, gericht op twee polen en in zichzelf verdeeld, het minst authentieke
van alle seizoenen’ (Paul-tegenpaul, p. 55). In Mijn huis is nergens meer merken
we een evolutie: hier speelt de winter, en vooral de sneeuw een grote rol. Het is de
sneeuw die ervoor zorgt dat de hoofdpersoon en zijn nieuwe vriendin Brigitte
afgesloten worden van de hen omringende, agressieve wereld, waardoor zij zich
bevinden in de in zichzelf besloten, momentane en tegelijk tijdloze dimensie van de
mythe.
Een derde poging tot verweer tegen de wereld is de aanleg van een ‘espace sacré’.
Waar wonen en waarom, is voor De Wispelaere een weldoordachte zaak; dit bleek
reeds uit een artikel dat hij schreef voor Snoecks11, en deze thematiek wordt verder
uitgewerkt in de laatste twee romans. In Tussen tuin en wereld staat vooral de tuin
centraal: door de aanleg van de tuin krijgt de hoofdpersoon de kans om, zoals de
archaïsche mens, terug aan een begin te staan, een nieuwe kosmos te creëren temidden
van de chaos. Hij geeft de tuin een sacraal karakter (op het niveau van de mythe),
door hem aan te leggen vanuit een centraal punt (de kastanjeboom) en door hem te
omheinen en aldus moeilijk toegankelijk te maken voor de buitenwereld. In Mijn
huis is nergens meer krijgt vooral het huis de rol van ‘espace sacré’ toebedeeld: het
staat aan het begin, het is rechthoekig, net als de tuin (de vier zijden symboliseren
de vier horizonten van de kosmos) en het wordt o.a. vergeleken met een kapel (sacrale
plaats) en een ark (mythische boot). Zoals de tuin met Bérénice wordt verbonden
(‘Mijn tuintje kriebelt, fluisterde Bérénice’ Tussen tuin en wereld p. 44), staat het

11

Waar wonen en waarom, in Snoecks, 1976, pp. 156-163.
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huis in nauw verband met de mythische Barbara: ‘Op een dag (...) reed ik met Barbara
over een smalle brug het onbekende Landschap binnen. Voor de eerste keer hoorden
we het rammelen van de houten planken, en we waren verwonderd hoe mooi het er
was. (...) We waren aangekomen, dit was het einde van een lange tocht. We keken
naar het huis door de in spiralen gedraaide spijlen van het hek (Mijn huis is nergens
meer, p. 195, cursivering van mij, P.V.S.).

Utopie en realiteit
Het eiland-motief, dat reeds in de eerste roman aanwezig is, en dat in de latere boeken
(hierbij denk ik vooral aan de laatste twee) is uitgewerkt en gemodifieerd, zou wel
eens de foutieve indruk kunnen wekken dat De Wispelaere utopische romans schrijft.
Het uitbeelden van een conflictsituatie behoort nl. niet tot dit genre: de handeling
heeft hier plaats in een tijd-ruimtelijke autonomie12. Hoe sterk de drang van de
hoofdpersoon ook is om onbereikbaar te zijn, om zich terug te trekken in een
eiland-achtige ‘espace sacré’, de wereld en de sociale realiteit blijven altijd voelbaar.
Wel heeft de tussenpositie uit het vroegere werk in de laatste roman plaats gemaakt
voor een radicaler standpunt: de wereld is dichterbij gekomen, de tuin en het huis
zijn met de ondergang bedreigd. Het is dan begrijpelijk dat de hoofdpersoon steeds
meer de bescherming van het isolement, van het utopische eiland zoekt. Hij beseft
echter de onmogelijkheid van deze positie, en maakt op deze manier de conflictsituatie
nog scherper. De zeldzame gelukkige momenten bestaan immers enkel in het verhaal,
in de mythe, die het enige verweer vormen tegen de ‘geschiedenis van vernielzucht
en megalomanie’, p. 9.).
De reden voor de aanwezigheid van de sociale realiteit is te zoeken in de
engagerende functie van De Wispelaeres schrijverschap. De essayistische passages,
die vanaf Paul-tegenpaul toenemen, hebben zeer dikwijls tot doel de lezer te
waarschuwen tegen de zinloze afbraak van het leefmilieu. Deze machteloze woede
(in de laatste roman tot het uiterste doorgetrokken) hangt natuurlijk samen met het
belang dat de auteur hecht aan het wonen. Een nieuwe autostrade in de buurt van
zijn oude hoeve wordt ervaren als een aanslag op zijn persoonlijke vrijheid. Niet
iedereen deelt zijn verontwaardiging: ‘progressieve marxisten’ b.v. verwijten hem
dat

12

Ik parafraseer hier Paul de Wispelaere, Louis Paul Boon. Tedere Anarchist. Omtrent het
utopia in ‘Vergeten Straat’, Nijgh en Van Ditmar, 's Gravenhage, p. 43.
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zijn behoefte aan isolement, zijn drang om persoonlijke dingen te bewaren en
individuele belangen te verdedigen tegen de eisen van de maatschappij, burgerlijk
is.
De marxistische geschiedenisopvatting wordt inderdaad door De Wispelaere
verworpen. Aan alle ‘doelgerichtheid’ wil hij ontsnappen. Net als Louis-Paul Boon
ziet hij in de geschiedenis ‘niets dan een slingerbeweging, die iedere wezenlijke
progressie uitsluit, omdat er niet zoiets als de les van de geschiedenis bestaat, en
iedere generatie telkens opnieuw dezelfde waanbeelden koestert en dezelfde
vergissingen begaat’. De mogelijkheid om altijd opnieuw te beginnen is ‘de enige
kans van de mens’13. Deze mogelijkheid wordt in een finalistisch denkmodel
uitgesloten, maar krijgt wel aandacht in een libertair-socialistische of anarchistische
filosofie.
De drie punten die ik in dit artikel heb behandeld, geven een inzicht in de thematiek
van Paul de Wispelaeres verhalend proza. Daarmee is natuurlijk niet alles gezegd.
Andere thema's, zoals b.v. de ironie en het spel, heb ik niet opgenomen. Onbesproken
bleef de novelle Een dag op het land14. Ik heb vooral aandacht besteed aan de laatste
twee romans, de bekroonde Tussen tuin en wereld en Mijn huis is nergens meer. Zij
leveren het interessantste vergelijkingsmateriaal en zijn m.i. ook De Wispelaeres
‘mooiste’ boeken: vooral Mijn huis is nergens meer is geschreven in een verfijnde,
romantische en poëtische taal, die sinds Maurice Gilliams niet meer zo'n peil had
bereikt.

13
14

Louis Paul Boon. Tedere Anarchist, pp. 123-124.
Een dag op het land, Manteau Marginaal, 1976.
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Forum
Over Latijnsamerikaanse literatuur
In de reeks ‘Lezend geschreven’, een gezamenlijke uitgave van het ‘Masereelfonds’
en ‘In de Knipscheer’, verscheen een bundel opstellen over Latijnsamerikaans proza
en poëzie. De auteur is Stefaan van den Bremt, de nu al in de literatuurgeschiedenis
als meest politiek bewogen vergenwoordiger van het nieuw-realisme geboekstaafde
dichter-vertaler. Na Indianen, cowboys en dictators. Literatuur in Latijns-Amerika
van Klaas Wellinga (Van Gorcum, 1979) en Uit de bek van de hel. Schrijvers in
Zuid-Amerika van H. Ter-Nedden (Kritak, 1980) is dit boek een derde, meer dan
behoorlijk overzicht van de recente literatuurproduktie uit Latijns-Amerika1.
In zijn wat programmatische inleiding tot deze in een vijftal compartimenten
geordende bundel opstellen, interviews en brieven maakt van den Bremt enkele
intelligente opmerkingen over de mogelijke maatschappelijke relevantie van literaire
teksten. ‘Mogelijk’ blijkt al dadelijk een overbodig adjectief te zijn: de auteur
suggereert dat literatuur, vooral in de context van het door onmenselijke dictaturen
onderdrukte Latijns-Amerika, noodzakelijk subversief is. Eén criterium is de wijze
waarop een schrijver zich, middels de taal, vrijmaakt van geconditioneerde denken
gevoelsgewoonten. Een ander is de manier waarop de literaire fictie vooruitloopt
dan wel dwarsligt (met alle mengvormen en tussenliggende stadia) op collectieve,
historische projecten’ (p. VIII). Elke literaire daad is dus onontkoombaar politiek
geladen. Terecht meent van den Bremt dat deze noodzakelijke stellingname geen
excuus is voor literair minderwaardige teksten. ‘De ingrepen die hij (de auteur) tijdens
het schrijven, schrappen en verknippen van zijn tekst uitvoert, zullen beslissend zijn
voor het engagement van de schrijver. De maatschappelijke relevantie van een tekst
is dus in laatste instantie een kwestie van vormgeving’ (p. IX). Literatuur dus, die
blijk geeft van authentiek vakmanschap, en geen tendentieuze sloganistiek. Dit laatste
kan in andere media eveneens grote diensten bewijzen. In verband met de
Nicaraguaanse priester-dichter-minister Ernesto Cardenal merkt van den Bremt op
dat deze er niet altijd voldoende in geslaagd is de opsomming van b.v. politieke
gruwelen tot poëzie te transponeren. ‘Zou het niet beter zijn zich op strikt literaire
gronden te baseren, of wordt de overredingskracht van politieke poëzie soms niet
bepaald door haar dichterlijke kwaliteit?’ (p. 71).
Bij het behandelen van de onontkoom-

1

Stefaan van den Bremt, Mijn verbeelding is jouw staaf niet. Over Latijnsamerikaanse
literatuur, Masereelfonds, Gent/In de Knipscheer, Haarlem, 1982, 189 pp., BF. 495.
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bare geëngageerdheid van literatuur komt dan onvermijdelijk het geval Borges ter
sprake. De mondelinge steun die deze briljante Argentijnse auteur bij herhaling aan
fascistische regimes als dat van Pinochet bewezen heeft, is hem uiteraard niet door
iedereen in dank afgenomen. De vraag wordt dan ook gesteld naar de congruentie
tussen Borges' maatschappelijke stellingnames en zijn schrijverschap. De wat
oeverloze discussie die op dit punt gevoerd wordt, lijkt mij het meest plausibele
antwoord te vinden in de lakonieke opmerking van Robert Lemm: ‘Zou jij Seneca
niet lezen omdat hij de opvoeder van Nero is geweest?’ (p. 169). Het gaat hem toch
niet om de subversiviteit van de auteur als persoon, maar om de (literaire)
subversiviteit van de kracht van zijn vormgeving. Want die is nooit vrijblijvend.
Hetzelfde probleem, dat m.i eigenlijk geen probleem is, wordt vaak gesteld in verband
met Louis-Ferdinand Céline en Ezra Pound, wier briljante schrijverschap
onverzoenbaar lijkt met hun antisemitische uitspraken. Die doen niets af van de
literaire kwaliteit van hun werk, ze geven er hoogstens een zeker reliëf aan.

Succes
Terug naar van den Bremt. In een eerste compartiment behandelt hij onder de
goedgekozen hoofding ‘De verbeelding als hefboom’ het verhalend proza. Hij is
hierbij de eerste om er terecht op te wijzen dat de roman Pedro Paramo van de
Mexicaan Juan Rulfo het prototype en de wegbereider is van de ‘boom de la novela’,
de creatieve explosie en het succes van de Latijnsamerikaanse roman. Hij weet dit
overtuigend te stofferen met thematische besprekingen van een aantal romans van
Scorza, Vargas Llosa, Garcia Marquez, Cortazar enz. Desintegratie van de
persoonlijkheid, het al dan niet tot mislukken gedoemd zijn van de opstand tegen de
repressie (of het lot), het machismo, de maatschappelijke epidemieën van leger en
godsdienst enz. zijn zovele thema's die in een ontstellende verscheidenheid van
vormgeving en uitwerking een bijna noodzakelijke schakel vormen tussen deze
romans.
Van den Bremt, en hiermee onderscheidt hij zich van Wellinga en Ter-Nedden,
doet verder een poging om het succes van de Latijnsamerikaanse roman in Europa
te verklaren. Hij haalt instemmend een citaat aan van de Argentijnse dichter Saul
Yurkivich, die van mening is dat de Europese literaire produktie gekenmerkt wordt
door een sterk overwicht aan beschouwende, theoretische teksten. ‘Je zou zelfs
kunnen zeggen dat er geen echt literair werk meer is: de grenzen zijn vervaagd, met
als gevolg een grote retorische inflatie. De literatuur circuleert binnen gesloten
circuits, wat een uitgesproken verpietering van de taal bevordert, die het lezen
bemoeilijkt. Totdat men zelfs het contact verliest met datgene waarnaar de taal
refereert. De relatie met het reële, sensuele, het materiële wordt daardoor zodanig
“vermittelt”, dat men ertoe komt problemen op te werpen als de onmogelijkheid van
het verhaal, of van de directe rede: de onmogelijkheid om de onmiddellijke realiteit
in te lijven, de actuele geschiedenis terwijl ze zich voltrekt. En dan komt de
Latijnsamerikaanse literatuur natuurlijk erg fris en krachtig over’ (pp. 26-27). Zoals
elke mogelijke verklaring is ook deze uiteindelijk geen sluitende verklaring. Enerzijds
is de gretige receptie van deze literatuur in Europa het gevolg van een onvrede met
de eigen literaire produktie, zij vult een zekere ‘epische leemte’ op. Men krijgt
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inderdaad wel eens de indruk dat de auteurs in het avondland zo gepreoccupeerd zijn
met het schrijven over het schrijven dat ze niet meer aan het eigenlijke schrijven toe
komen. Anderzijds - en dit is geen specifiek literaire verklaringsgrond - komt het
mij voor dat hier een behoorlijke dosis romantiek mee gemoeid is: de fascinatie van
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het exotische, het fantastische, het beeld van de ‘bon sauvage’, de hunker naar
onontwortelde authenticiteit. En, en dit moge wat morbide klinken, de romantiek
van verdrukking en opstand, het luxueuze salonperspectief dat, in zijn eigen
comfortabele onvrijheid gebakken, dweept met de heroïek van het in opstand komende
volk.
Van den Bremt, en dit is ook de verdienste van Ter-Nedden, brengt aan dat
Latijnsamerikaanse literatuur niet alleen het obligate Honderd jaar eenzaamheid van
Gabriel Garcia Marquez is. Natuurlijk is Marquez een uiterst belangrijk auteur - en
niet alleen in stilistisch en vormtechnisch opzicht - maar zijn o.m. door de uitgevers
wat overspannen reputatie houdt het gevaar in dat andere, wellicht even belangrijke
auteurs hierdoor minder aan bod kunnen komen. Van den Bremt heeft dan ook terecht
reserves bij de internationaal georkestreerde perscampagne naar aanleiding van
Marquez' laatste roman, Kroniek van een aangekondigde dood. ‘Zelden is een roman
meer aangekondigd dan deze’ (p. 61).

Poëzie (vertalen) en Cuba
In ‘Een bloem heeft de walging doorbroken’ heeft van den Bremt het over poëzie:
Ernesto Cardenal, Carlos Drummond de Andrade, Pablo Neruda en César Vallejo.
Zijn verdienste is hier, en welke grotere lof kan men een criticus toezwaaien, dat hij
de lezer ertoe weet aan te zetten deze dichters zelf grondig te gaan lezen. Vooral de
bespreking van de Peruviaan César Vallejo is een pareltje in zijn soort: goedgekozen
fragmenten, een goede situering en een ingeleefde bespreking van de thematiek.
De kanttekeningen die van den Bremt in deze sectie maakt over de moeilijkheid
van het vertalen en de twistpunten die hierbij kunnen optreden, zijn zeker niet zonder
belang. Evenmin overbodig is zijn pleidooi voor een evenwichtig uitgeversbeleid.
De derde sectie draait rond Cuba, het hoopgevende voorbeeld voor de geëngageerde
auteurs. Nicolas Guillen en Alejo Carpentier komen hier uitgebreid aan bod. Verder
is er een interview met de Uruguayaan Eduardo Galeano, auteur van Aderlating van
een continent, het onthutsende relaas van Zuid-Amerika's economische geschiedenis.
Ik volsta hier met dit citaat uit het interview: ‘In de andere maatschappij waar ik voor
vecht, kan dit recht op creatie geen voorrecht blijven van een professionele elite: we
zullen de barrières van de arbeidsdeling moeten opblazen en van de creatieve arbeid
een collectieve arbeid maken waarin eindelijk die immense massa zich zal kunnen
ontwikkelen tot begaafde schilders, beeldhouwers, dramaturgen, acteurs; mensen
die nu sterven zonder zich rekenschap te geven van wat ze in zich hadden’ (p. 133).

Brieven
Tenslotte is hier een polemische briefwisseling met de Nederlandse stervertaler
Robert Lemm opgenomen. De briefvorm heeft het voordeel dat de literaire kritiek
die van den Bremt uitoefent aan vormvariatie wint, en dat we ook een andere visie
op de besproken romans en de behandelde problematiek krijgen. Het adjectief
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‘polemisch’ lijkt me hier wat misplaatst, daarvoor is de gevoerde toon te mak en
doen de geëtaleerde eruditie en de theoretische wijdlopigheid wat gênant aan. Ook
moet het mij van het hart dat dit boek een heuse leemte vertoont: elke vermelding
van het toch bloeiende Latijnsamerikaanse theater ontbreekt, ik denk b.v. aan het
werk van Augusto Boal.
Besluit ik dan de summiere bespreking van dit aanbevolen boek, dat zijn coherentie
dankt aan de intelligente en goed geformuleerde probleemstellingen, met de
verzuchting dat het eigen-
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lijk om de lectuur van de Latijnsamerikaanse literatuur zelf gaat. En hierbij vormt
van den Bremts boek een goede richtingwijzer. En om het goede voorbeeld te geven,
deze verzen van Pablo Neruda:
En men vraagt: Waarom spreekt zijn
gedicht
ons niet langer over de droom, over het
groen,
over de grootste vulkanen van zijn
geboorteland?
Komt kijken
naar het bloed op straat!
Komt kijken naar het bloed
op straat!
Komt kijken naar het bloed op straat!

Jan Flamend

Over anarchisme
Over anarchisme is zeer veel geschreven - zelfs een boek per anarchist, beweren
boze tongen. Alleen in Vlaanderen, België, ontbrak totnogtoe een systematisch
overzicht van de anarchistische beweging, die zich vooral rond de eeuwwisseling
(1890-1914) situeerde. Jan Moulaert heeft er dan ook goed aan gedaan zijn
licenciaatsverhandeling op deze manier voor het publiek toegankelijk te maken1. Het
is een eerste korte inleiding, waarvan we alleen kunnen betreuren dat Spanje en Italië
er niet in behandeld worden, hoewel daar toch het vurigste Europese anarchisme
geleefd heeft en deels nog leeft. De anarchistische beweging was uiteraard geen
beweging van terreur en chaos, zoals sommigen dat ook vandaag nog graag
voorstellen. Grote denkers zoals Proudhon en Bakoenin legden de theoretische basis
voor een beweging die nooit wilde uitmonden in een verstarde partij, maar toch
voldoende organisatorische draagkracht wilde hebben om de maatschappij op een
fundamentele manier te veranderen. Over de manier waarop dat moest gebeuren
werden, ook in België, felle discussies gevoerd en bladen volgeschreven, vooral in
Luik, Brussel, Gent, Antwerpen en Mechelen. Er waren anarchisten die vonden dat
de economische klassenstrijd onvoldoende was voor een totale omwenteling, terwijl
anderen, de revolutionair-syndicalisten, vooral langs de vakbeweging hun ideologie
wilden realiseren. Binnen deze strategieën werd inderdaad tijdelijk door sommige
kernen geopteerd voor gewelddaden, maar dan wel als ‘propaganda van de daad’,
als middel tot massa-mobilisatie.
Interessante punten die zowel in België als in Nederland en Frankrijk aan bod
komen, zijn: de relatie van het anarchisme tot het Marxisme, tot de socialistische
beweging en partij, tot de vakbonden. Daarin blijft de meest intrigerende vraag, in
hoeverre de anarchistische beweging een beweging van arbeiders of van een bepaalde
bevoorrechte, intellectuele, kleinburgerlijke elite was. De auteur pleit voor het eerste
1

Jan Moulaert, De vervloekte staat. Anarchisme in Frankrijk, Nederland en België 1890-1914,
EPO, 1981.
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en brengt daarvoor ook feiten aan. Hoewel er b.v. in Mechelen een anarchistische
kern van meubelmakers was, ziet hij vooral arbeiders als stuwkracht van het
anarchisme in Luik. Toch blijkt de
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beweging veel steun gekregen te hebben van kunstenaars, vooral in Frankrijk, maar
ook bij ons.
Een heel boeiend aspect van dit boek is trouwens de aandacht die gegeven wordt
aan de rol van de cultuur en de kunstenaars in de anarchistisch-socialistische
beweging. Zo duiken in België de namen op van James Ensor, Henry van de Velde,
Octave Van Rijsselberghe, Octave Maus, Edmond Picard en tijdschriften als L'Art
Moderne en La Société Nouvelle. Artistieke clubs, zoals de Cercle des XX, waren in
die periode niet zelden ‘gestoken door een anarchistische vlieg’, zoals de auteur dat
noemt. Maar het is toch met enige verbazing dat we lezen dat August Vermeylen,
met zijn Kritiek der Vlaamsche Beweging, een anarchistische koers gevaren heeft
en met hem een goed deel van de redactie van Van Nu en Straks. Deze redactie gooide
inderdaad alle oude dogma's overboord, zocht naar een synthese tussen ethiek en
esthetiek, tussen individu en gemeenschap. Wie had nochtans vermoed dat deze
sterk-individualistische, Vlaamse auteurs anarchistische trekken vertoonden? Wie
zou de namen van Cyriel Buysse, Stijn Streuvels, Hugo Verriest, Guido Gezelle en
Albrecht Rodenbach verwachten in een boekje over anarchisme?
Moulaert probeert aan te tonen dat die Vlaamse beweging van toen een sociale,
zelfs een libertaire inslag had, met ‘een geloof in een spontane reorganisatie van het
maatschappelijk leven, meer dan een duidelijk inzicht in de noodzakelijkheid van
bepaalde maatschappelijke organisatievormen’ (p. 143). Het maatschappelijk streven
van de Vlaamse Beweging moest volgens Vermeylen verder gaan dan het
taal-flamingantisme. De taal was immers slechts ‘een middel tot volledige
ontwikkeling van het Vlaamse volk, zeker geen doel. Wat baat b.v. het officieel
gebruik van het Nederlands in Vlaanderen voor een arbeider die nooit enig onderwijs
genoot?’ (p. 139).
Vermeylen verwierp het bestaande onderwijs, het gezag, het militarisme en het
parlementarisme. Toch bleef het individualisme zeer sterk, in de zin van de autonomie
van het individu. Vandaar dat men begrijpt dat Vermeylen koos voor een soort van
‘gemeenschapsmystiek’ eerder dan voor collectivisme, communisme of Marxisme.
Het volk was voor Vermeylen de som van vrije, autonome individuen.
De auteur wijst erop dat Vermeylen - en met hem de Van Nu en Straksers met
uitzondering van Mesnil - reeds in 1896 het anarchisme lieten varen. Toch zal de
invloed van de anarchistische Vlaamse Beweging zich nog lang laten voelen, vooral
in Antwerpen en in Gent. In Antwerpen was er vooral de vrijzinnige Vlaamsgezinde
studentenbeweging die literaire tijdschriften en clubs oprichtte, met een vaak
kortstondig leven weliswaar. Zo was er Ontwaking, Onze Vlagge en later opnieuw
Ontwaking. Van deze beweging zal vooral de naam van Victor Resseler voortleven.
In Gent werd de groep Ter Waarheid opgericht door dissidenten van de liberale
studentenkring 't Zal Wel Gaan. In deze groep vond men zowel de anarchistische
ideeën van een Leo Picard als de marxistische ideeën van Hendrik De Man, maar
beide stromingen in combinatie met een radicaal flamingantisme.
Hoewel men zich kan afvragen of de auteur voldoende bronnenonderzoek gedaan
heeft, blijft de band tussen Vermeylen en Proudhon, tussen de Vlaamse Beweging
en het anarchisme fascinerend. Jammer dat hier niet uitvoeriger op ingegaan werd,
want dit is dan toch een materie die de Vlaamse lezer speciaal aanbelangt. Vooral
voor linkse Vlaamse lezers blijft de vraag zich stellen hoe nationalisme en socialisme
verenigd kunnen worden zonder te ontaarden in nationaal-socialisme. Wat in dit
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werk ook ontbreekt is o.m. de invloed van de Nederlandse anarchist Domela
Nieuwenhuis op Vlaanderen/België; het verband tussen het anarchisme en andere
bewegingen die
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opnieuw in de belangstelling staan zoals het feminisme, produktiecollectieven,
vegetarisme, enz.; en tenslotte een verklaring voor de teloorgang van het anarchisme,
meer dan in een paar zinnen als ‘de macht van de sociaal-democratie’, ‘de verloren
strijd om het algemeen stemrecht’. ‘het begin van de eerste wereldoorlog’.
Dit boekje laat ons met veel vragen zitten, maar het geeft beslist inspiratie om
verder te lezen en te zoeken naar de historische en de actuele zin van een beweging
die geen bazen en geen goden erkende. De anarchistische idee ‘ni maître ni Dieu’ is
immers tegelijkertijd de grootste bedreiging voor het socialisme zoals wij dat kennen
en de grootste hoop voor een socialisme zoals velen dat zouden willen.
Monika Abicht

Intellectuelen laten zich misleiden
Links-gerichte totalitaire regimes hebben heel de 20e eeuw door een grote
aantrekkingskracht uitgeoefend op intellectuelen. Vooral de Sovjetunie (tot aan de
Tweede Wereldoorlog), Cuba, Noord-Vietnam en China mochten zich gedurende
langere of kortere tijd verheugen in de warme steun van een belangrijk deel van de
Westerse intelligentsia. Een op het eerste gezicht wonderlijk verschijnsel. Zijn
intellectuelen niet de eerst aangewezen personen om tegen beknotting van persoonlijke
vrijheden en schendingen van mensenrechten in het geweer te komen? Zou van hen
die leven bij de gratie van het vrije woord, niet het eerste protest mogen worden
verwacht waar het vrije woord wordt onderdrukt? Zouden zij die zich beroemen op
een professioneel scepticisme en een scherpe blik voor bedrog en humbug, niet de
eersten moeten zijn die door de retoriek en valse pretenties van totalitaire staten
heenzien en de droeve werkelijkheid daaráchter moeten onderkennen?
De geschiedenis wijst uit dat dat niet het geval is. Hoe kritisch vele intellectuelen
ook stonden tegenover hun eigen samenleving, en hoeveel intelligentie zij in de
ontmaskering van Westerse mythen ook aan de dag legden, waar het over
socialistische samenlevingen ging leek de scherpe en onbevooroordeelde blik
plotseling vervangen door een kritiekloze idolatrie. Nergens wordt dat duidelijker
dan in de reisverslagen die intellectuelen na een bezoek aan één van de bewonderde
landen hebben gepubliceerd. Rusland, China, Cuba, Vietnam en andere staten worden
afgeschilderd als evenzovele utopia's, waar eindelijk een andere, een werkelijk
menselijke samenleving heeft vorm gekregen. En zelfs wanneer de harde
werkelijkheid van bijvoorbeeld de Sovjetunie publieke bekendheid krijgt, is dat voor
vele intellectuelen slechts aanleiding hun revolutionair enthousiasme naar andere,
nieuw-opgekomen heilsstaten te verleggen, maar niet om het scepticisme dat zij ten
aanzien van hun eigen samenlevingen koesteren nu ook op deze ‘projecten’ van
toepassing te verklaren.
Waar komt een dergelijke selectieve blindheid vandaan, vraagt Paul Hollander
zich af1. Hij laat in zijn boek
1

Paul Hollander, Political Pilgrims, Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union,
China and Cuba 1928-1978, Oxford University Press, New York/Oxford, 1981, 540 pp.,
£15.
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intellectuelen als Sartre, George Bernard Shaw, Neruda, Brecht en talloze anderen
langdurig in hun lofreden op de ‘nieuwe samenlevingen’ aan het woord. Een overzicht
dat in al zijn consistentie en hardnekkigheid hoogst verontrustend is. Inderdaad, hoe
is het mogelijk dat zulke eminente denkers en kunstenaars, zulke lucide schrijvers
en dichters zich zozeer en zo vaak op steeds maar weer dezelfde manier in de luren
hebben laten leggen, kennelijk zonder ooit van de voorafgaande blunders wijzer te
worden (een man als Malraux blijkt één van de weinige uitzonderingen)?
Het is kennelijk tijd voor een ‘herwaardering’ van het begrip intellectueel,
concludeert Hollander. De intellectueel is niet de koele scepticus, de niet om de tuin
te leiden onpartijdige observator, waar hij zichzelf voor houdt, maar is even vatbaar
voor bedrog en ‘wishful thinking’ als wie dan ook. Maar de intellectueel zal zijn
wensen en dromen bij voorkeur in een andere samenleving projecteren, en wel, zo
stelt Hollander, omdat hij fundamenteel van zijn eigen samenleving is vervreemd.
De intellectueel is criticus - dat is zijn bestaansreden, en het eerste (en vaak enige)
object van die kritiek is de maatschappij waarin hij zelf functioneert. Daarenboven
is hij vaak ook systematicus: hij zoekt een diepere, zinvolle orde, een orde die in de
Westerse samenleving niet te vinden is. Het wezen van de Westerse (fundamenteel
liberale) samenleving is nu eenmaal het toeval, een stand van zaken die de
intellectueel, rationalist als hij is, maar moeilijk kan verkroppen.
Het is dan ook geen toeval dat hij zijn ideaal elders zoekt: in een samenleving die
een alternatief lijkt te bieden aan de Westerse maatschappijvorm, waarvan hij zelf
het falen zo heftig aan de haak heeft gesteld. Het is in dit verband dat Hollander
opmerkt dat de verwerping van de eigen samenleving voor de intellectueel in feite
voorafgaat aan de lofprijzing van de maatschappijvormen elders. De utopie dient
dan slechts als (min of meer ‘leeg’) chiffre om de intellectuele nood te vullen die het
gevolg is van het afwijzen van de eigen samenleving. Dat die andere samenleving
daarbij ook nog voldoet aan het verlangen naar rationele organisatie, is voor de
intellectueel een reden te meer om deze kritiekloos te omhelzen.
Hollanders analyse van de eigenaardige mechanismen in het maatschappelijk
denken van (vele) intellectuelen is uiterst indringend en legt talrijke zwakheden
genadeloos bloot. Het is een verontrustend boek, dat men niet gemakkelijk terzijde
kan schuiven, ook al zal men het met sommige van zijn argumentaties (het gebruik
van het concept ‘vervreemding’ bijvoorbeeld) niet helemaal eens zijn. Soms slaat
zijn irritatie over de intellectuele afwijzing van de Westerse samenleving ook wel
wat erg ver door, alsof een kritiekloze conformatie daaraan het enige alternatief zou
zijn. Het zijn de moeilijke marges van evenwicht, die in een zo fel en sarcastisch
boek als dit nu eenmaal wel eens worden overschreden. Maar afgezien daarvan is
Political Pilgrims een belangrijk boek, zowel als catalogus van de blunders die zelfs
de meest in aanzien staande denkers kunnen begaan, als als aanzet tot een hernieuwde
bezinning op de sociale plaats en taak van de intellectueel in de Westerse wereld.
Ger Groot
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Boekbespreking
Godsdienst
W.J. Berger, F. Derks, M. Kapteijns, Studentenpastores: ‘Roependen in
de Woestijn’? Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds,
's-Hertogenbosch, 1981, 94 pp., f 25.
Ter gelegenheid van haar 75-jarig jubileum publiceerde de Radboudstichting, o.m.
sponsor van het studentenpastoraat in Nederland, onder een zeer suggestieve titel
een onderzoek naar het functioneren van dit pastoraat. Op basis van gesprek en van
allerlei jaarverslagen, programmaboekjes en beleidsnotities werd een onderzoek
gedaan naar de wijze waarop de studentenpastores in de elf universitaire centra
proberen hun doelstellingen om te zetten in concrete pastorale activiteiten. Vooreerst
worden de uiteenlopende doelstellingen methodisch gespecificeerd: ‘het
studentenpastoraat probeert op kritische wijze en in een oekumenische samenwerking
de Joods-Christelijke traditie door te geven aan studerenden waarbij het de nadruk
legt op de maatschappelijke relevantie van deze traditie en op de mogelijkheden die
zij biedt voor persoonlijke groei en de steun in crisissituaties’ (p. 17). Liturgie,
maatschappelijke activiteiten, groepenwerk en individueel pastoraat zijn de concrete
uitdrukkingsvormen van deze doelstelling. De knelpunten zijn legio, o.m. ‘te weinig
geld, te weinig mankracht, te weinig steun vanuit kerk en universiteit, te weinig
deelnemers’. Daarom worden de overlevingskansen van dit pastoraat - ‘in de frontlijn
van het wetenschappelijke en culturele leven’ - besproken in relatie met drie
componenten: de achtergrondkerken, de universiteiten en hogescholen, de deelnemers.
Tenslotte doet W.J. Berger een appèl op meer ‘medeverantwoordelijkheid voor een
zo riskante en precaire onderneming als de geestelijke begeleiding en vorming van
studerenden’. In de bijlagen vindt men een profielschets van de 11
studentenpastoraten, alsook de gebruikte enquête-vragen.
Als pastor van een kleine campus in Vlaanderen heb ik met belangstelling dit
rapport gelezen. Sinds in 1970 ‘het kollektief’ uit de school van J.B. Metz in het
snel-verdwenen tijdschrift Tegenspraak het fenomeen ‘student-en-kerk’ kritisch
doorlichtte, is er in het Nederlands taalgebied nagenoeg niets meer over deze materie
verschenen. Ik verleende wel eens mijn medewerking aan een ‘diepte-onderzoek’
naar de eigenheid van mijn universitaire instelling, maar i.p.v. met een rapport kwam
de onderzoeker met een gastronomisch restaurant aan de oppervlakte. De vleespotten
van Egypte zijn nu eenmaal aanlokkelijk voor alwie zich in de woestijn bevindt.
Blijkens het ‘oppervlakteonderzoek’ (lees: oppervlakkig) van de Radboudstichting
bevinden de studentenpastores in Nederland zich in de woestijn, ‘niet alleen in de
kou maar op de tocht’. Dit is me het meest opgevallen wat betreft het
studentenpastoraat als ‘oefenplaats voor oecumene’. In het verzuilde Vlaanderen ligt
het accent van het studentenpastoraat minder op de oecumenische samenwerking
dan wel op de reële mogelijkheden van een echte universiteitspastoraal. Op dit punt
worden we door dit rapport niet veel wijzer. Want al worden de Nederlandse
studentenpastores aangemaand ‘zich te bezinnen op de vraag in welke mate haar
dienstverlening gericht behoort te zijn op de gehele universitaire gemeenschap’, toch
beperkt Berger zich tot een min of meer fatalistische kreet wat betreft de feitelijke

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

context van zulke universiteitspastoraal: ‘de vergruisde universiteit’ (zie: J. Janssen
en P. Voestermans, De Vergruisde Universiteit. Proefschrift Katholieke Universiteit
Nijmegen, 1978).
De studentenpastores, die zich situeren ‘op de grensstreep van kerk en
samenleving’,
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hebben voortaan een nieuw etiket: ‘roependen in de woestijn’. Wie dit als een
persoonlijke jeremiade beschouwt is gerust. Wie wetenschap en kerk ter harte gaat
weze ongerust.
Karel Van Thillo

Vlegels op de dorsvloer, Feestbundel voor Thomas Naastepad, Kok,
Kampen, 1981, 228 pp.
De Rotterdamse pastor Tom Naastepad is een kleurrijk mens, die velen - laten we
zeggen links van het midden - aan zich heeft verplicht. Bij gelegenheid van zijn
zestigste verjaardag hebben een aantal van hen die in hun werk verwant zijn met dat
van deze inspirerende voorganger, een feestbundel samengesteld. Zo staan daar
broederlijk - ik ontdekte slechts één vrouw - naast elkaar: exegeten, dichters, musici,
beeldend kunstenaar..., die elk vanuit hun eigen invalshoek de jarige met een
persoonlijke bijdrage willen bedanken. De jubilaris is voorganger in de Araunakerk
te Rotterdam en dát is het directe verband met de titel van dit boek: de dorsvloer
(men leze 2 Sam. 24:18 vv.). Het aspect ‘vlegels’ heeft ongetwijfeld te maken met
de kritische blik waarmee de meeste van de auteurs het reilen en zeilen van hun kerk
volgen én met de theologische onderstroom die we bij de meesten van hen aantreffen:
theologen als Barth, Buber, Miskotte en Breukelman zijn hun leermeesters.
Het is nu eenmaal het lot én de charme van dergelijke feestbundels, dat ze zijn
samengesteld met zeer uiteenlopende bijdragen. Het voordeel ervan is dat men
doorgaans het resultaat van vrij recent onderzoek te lezen krijgt. Duidelijk nadeel is
dat elke schrijver zijn eigen pad bewandelt en dat er geen verbindingslijnen lopen
naar het pad van de naaste auteur. In deze bundel is dit laatste aspect helaas nóg
sterker zichtbaar geworden, doordat men de bijdragen heeft gerangschikt naar de
alfabetische volgorde van de auteursnamen. Ware het niet verkieslijker geweest,
wanneer bijvoorbeeld alle bijdragen over exegese, over het kerklied, alle gedichten
en alle dogmatische stukken telkens in een afdeling bij elkaar bijeen hadden gestaan?
Zonder andere ‘vlegels’ tekort te willen doen, zou ik met name aandacht willen
vragen voor de bijdrage van J.P. Boendermaker (‘Liturgie als exegese’, pp. 32-37),
die van K.A. Deurloo over Genesis 20 (‘De bedreigde aartsmoeder’, pp. 55-63) en
die over 2 Koningen 5 van W. de Leeuw (‘De doop van Naäman’, pp. 124-129). Van
het artikel over Genesis 22 door W. van der Spek (pp. 191-199) hoop ik dat het nog
eens wat nader zal worden uitgewerkt in een nieuwe publikatie.
Panc Beentjes

J. Streefland, Woorden om mee te leven. De Thora als blauwdruk van het
Koninkrijk Gods, Callenbach, Nijkerk/Uitgeverij Westland, Schoten, 1981,
245 pp., BF. 610.
Een voornemen dat nogal eens wordt gemaakt is, om het Oude Testament van voor
naar achter door te lezen. Bijna altijd lijdt zo'n lofwaardig streven schipbreuk in de
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buurt van het derde (Leviticus) of vierde (Numeri) oudtestamentisch geschrift. Het
is daarom raadzaam om je bij een dergelijke lectio continua te laten begeleiden door
een ervaren gids op deze weg vol voetangels en klemmen. Helaas bestaat er in het
Nederlandstalig gebied weinig verantwoord materiaal dat de lezer op die tocht
behulpzaam kan zijn. De enige uitgave die ik durf noemen is Handboek bij de bijbel,
onder redactie van David en Pat Alexander, een vertaling van The Lion Handbook
to the Bible (Berkhamsted, 1973).
Het bovenstaand boek van J. Streefland voorziet in een behoefte, aangezien het
een betrouwbare gids blijkt te zijn. Uit soms kleine detailopmerkingen kun je opmaken
dat de schrijver met de tekst bezig is geweest en in staat is om goed te lezen. Zo
rangschikt hij bijv. Genesis 37-50 zeer terecht onder het kopje ‘Jacob en zijn zonen’
(pp. 88-103) en gelukkig niet - zoals meestal gebeurt - onder de onjuiste titel ‘De
Jozefverhalen’. Sporadisch zijn de keren dat de auteur even uit zijn slof schiet. Zo
moet mij van het hart dat zijn opmerking over nudisme (p. 38) wel erg simplistisch
overkomt. Nudisme zou een poging van de mens zijn om voor-tijdig de belofte van
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde eigenwillig naar zich toe te halen! Ook heb
ik zo mijn bedenkingen bij wat Streefland formuleert over exegese. Exegese mag
volgens hem nooit gebonden zijn aan ‘de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek...’ (p. 24).
Wanneer we het boek in zijn totaliteit bekijken, dan is de auteur - zolang hij met
tek-
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sten bezig is - beslist een goede hulp bij het lezen van het Oude Testament. Heeft hij
het echter over achterliggende kwesties (inspiratie, openbaring, exegese; pp. 23-26),
dan is hij voor katholieke begrippen als erg behoudend te karakteriseren. Ondanks
dit euvel toch een boek om te onthouden!
Panc Beentjes

Kees Waaijman, Psalmen bij het zoeken van de weg, Kok, Kampen, z.j.,
164 pp., f 19,90.
Wanneer je zou moeten typeren welke psalmen in dit boekje worden besproken, dan
zou ik - hoewel in wetenschappelijke kringen niet helemaal eenduidig - toch het best
de term ‘wijsheidspsalmen’ kunnen gebruiken. En tegen de achtergrond van wat
Waaijman in zijn ‘Ter Inleiding’ (p. 5) betoogt is er inderdaad veel voor te zeggen
deze omschrijving aan te houden. Zes van de elf besproken psalmen hebben een
opvallend gemeenschappelijk kenmerk: het zijn alfabetische psalmen; of dit voor de
liederen als totaal iets te betekenen heeft wordt door de auteur helaas niet verder
aangestipt. De uitleg die Waaijman van elke psalm geeft verloopt volgens het
inmiddels vertrouwde patroon. Om te beginnen een eigen vertaling, gevolgd door
een scherpe close reading die de lezer herhaaldelijk voor interessante uitkomsten
plaatst. Wat de vertaling betreft spreekt Waaijman de hoop uit ‘dat deze aan
verstaanbaarheid gewonnen heeft, in vergelijking met de vorige deeltjes over de
psalmen’ (p. 7). Ik ben van mening dat de auteur op dit punt zijn lezerspubliek
schromelijk overschat. Wat bijvoorbeeld te denken van de drie volgende zinsneden:
‘schamen zullen zich die verraden in leegheid’ (Ps 25:36); ‘Gedachtenis voor zijn
uitzonderen maakte hij’ (Ps 111:4a); ‘Strikken van doemenden houden mij omtogen’
(Ps 119:61a). Het is ronduit jammer dat een vertaling waar zovele uren van noeste
arbeid aan vooraf zijn gegaan niet bruikbaar is om voorgelezen te worden in liturgie,
bijbelgroep of anderszins. Dit is des te meer jammer, omdat elke psalmuitleg aan het
einde vergezeld gaat van een meestal uitvoerige actuele tekst, die doorgaans de moeite
van het bestuderen waard is.
Een paar detailopmerkingen tot besluit. Ten aanzien van psalm 1 vraag ik mij af
of de indeling die de auteur voorstaat (deel I in vv. 1-5; deel II in vs 6) wel reëel is.
Je merkt dat in de nadere uitleg (pp. 15-16), waar Waaijman in feite vers 4 beschouwt
als een nieuwe opmaat, hetgeen m.i. ook veel meer voor de hand ligt. En wat de
spelling van de bijbelse namen betreft: waarom toch Josuah (p. 12), Zakarjah (p. 44),
Eliah (p. 95)? Er bestaat toch zoiets als een gestandaardiseerde lijst van de
Bijbelgenootschappen!
Panc Beentjes

Kees Waaijman, Psalmen bij ziekte en genezing (Verklaring van een
bijbelgedeelte), Kok, Kampen, z.j. (= 1981) 151 pp., f 19,90.
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Kon ik bij de twee eerder verschenen deeltjes van de auteur (Psalmen 120-134 en
Psalmen over recht en onrecht) in grote lijnen tot een positief oordeel komen, bij
deze derde bundel psalmen wil me dat helaas niet lukken. Voor de goede orde zij
meegedeeld dat dit niet wordt veroorzaakt doordat de auteur - tegen vele kritische
recensies uit allerlei richtingen in - blijft volhouden aan de vertaling ‘Wezer’ als
weergave van de naam JHWH. Het zijn namelijk de volgende punten die mij tot het
oordeel hebben gebracht dit derde deeltje minder geslaagd te moeten noemen:
Waardoor kan de auteur het zich permitteren af te wijken van de in Nederland en
Vlaanderen in onderling overleg vastgestelde spelling van de bijbelse eigennamen?
Welke zin heeft het om opeens te schrijven over Mika, Ezekiël, Jeremiah, Jesajah
(maar soms dan weer: Jesaja)?
Waarom vind ik nergens in dit boekje de klassieke en kerkelijke benaming
boetpsalmen, als het gaat om de psalmen 6, 32, 38, 51, 102?
Zeer geschrokken ben ik van de volgende passage (p. 105) die als toelichting bij
psalm 51:6-7 voorkomt: ‘De tekst bevat m.i. geen oordeel over sexualiteit, laat staan
over het dogma van de erfzonde. Wie daarover iets wil horen kan beter het Hooglied,
resp. Genesis lezen’. We ontmoeten hier een bijbel-opvatting, een bijbels
fundamentalisme, dat je in deze tijd werkelijk niet meer voor mogelijk houdt!!
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Wat moet een onschuldig lezer bij de uitleg van psalm 88, wanneer hij of zij daar
als toelichting bij de Godsnaam van Ex. 3:14 de volgende zinsnede verneemt: ‘Ik
wees er zoals ik wees er’ (p. 130). Een dergelijke opmerking ligt toch mijlenver af
van elk hedendaags taalgevoel!
Ik hoop werkelijk dat de schrijver in een volgende publikatie over de psalmen wat
meer aan zijn lezers zal denken!
Panc Beentjes

G.G. de Kruijf, Heiden, jood en christen. Een studie over de theologie van
K.H. Miskotte, Ten Have, Baarn/Westland, Schoten, 1981, 224 pp., BF.
510.
Bij een wat breder publiek is de in 1976 gestorven theoloog Kornelis Heiko Miskotte
niet erg bekend. Dat is enerzijds wellicht te wijten aan het feit dat deze predikant en
hoogleraar nogal wat leerlingen en bewonderaars heeft (gehad) in kerkelijke kringen
die zich doorgaans links van het midden bevinden. Anderzijds zal het de moeilijke
stijl zijn van de vele publikaties die Miskotte het licht deed zien, die een nadere
kennismaking met deze oorspronkelijke theoloog nogal in de weg staat. Om erachter
te komen wat het eigene van Miskotte is zou men heel goed het boek ter hand kunnen
nemen dat G.G. De Kruijf in 1981 als proefschrift heeft verdedigd aan de
Rijksuniversiteit van Utrecht. Ook al omdat er over Miskotte nog weinig werd
gepubliceerd heeft De Kruijf deze studie bewust geschreven met het oog op een
groter lezerspubliek dan alleen de academisch gevormden (onder wie ettelijken grote
moeite hebben om zich door Miskottes omvangrijke oeuvre heen te worstelen!). Een
biografische schets opent dit boek, gevolgd door een beschrijving van de hoofdlijnen
van Miskottes theologie. Daarna spitst het proefschrift zich toe op het eigenlijke
onderwerp. Hoewel Miskotte geen boek heeft geschreven onder de titel ‘Heiden,
jood en christen’, kan men deze drieslag het verborgen thema noemen van veel van
zijn werken. Tot dan toe werd de trias heidendom-jodendom-christendom alléén in
historisch perspectief gebruikt. Dit nu beschouwt Miskotte als een schromelijke
overschatting van het christendom en als een onderschatting van heidendom en
jodendom. Hij geeft een visie die fenomenologisch en theologisch van aard is. Hij
is namelijk tot de overtuiging gekomen dat er tegenover de openbaring drie
fundamentele houdingen bestaan. Om het (te) kort te zeggen: Jood en heiden is men
van huis uit, van nature. Christen wordt men: wij worden als heidenen aangeraakt
door het evangelie. Langs deze benaderingswijze worden christen-zijn, christendom
en christelijke cultuur opeens zeer explosieve gegevenheden, en zeker geen
vanzelf-sprekende entiteiten. Ons meevoerend in een aantal van Miskottes publikaties
toont De Kruijf de verschillende horizonten en consequenties die deze visie met zich
brengt. Hij schroomt daarbij niet om, waar nodig, kritische opmerkingen te plaatsen.
Voor de lezer die enigszins thuis is in de theologische wereld van na de Eerste
Wereldoorlog is dit proefschrift een welkom document. (Wie helemaal als
buitenstaander aan dit boek begint zal af en toe flink op de tanden moeten bijten!)
Ik hoop werkelijk dat De Kruijf, die zó thuis is in het oeuvre van Miskotte, ooit moed
en tijd zal vinden om een systematisch werk te publiceren dat de gehele theologie
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van Miskotte omvat. Hoopvol teken is in dit verband, dat hij behoort tot de redactie
die het verzameld werk van K.H. Miskotte gaat uitgeven in 5 delen. Met het signaleren
van twee zaken wil ik afronden. Juist omdat er over Miskotte weinig is gepubliceerd,
vind ik het een gemiste kans dat De Kruijf alléén een Naamregister heeft
samengesteld; onontbeerlijk is in dit soort overzichtspublikaties immers ook een
zaakregister. Dat geldt heel in het bijzonder voor iemand als Miskotte, aangezien
deze zich op een groot gebied van onze cultuur heeft bewogen. Jammer ook dat
nergens wordt verwezen naar het boekje Niet te vergeten Miskotte, geschreven door
H.H. Miskotte, de zoon van deze imponerende theoloog (Kok, Kampen).
Panc Beentjes

J.P. Fokkelman, Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel: a full
interpretation based on stylistic and structural analyses, Volume I: ‘King
David’ (11 Sam. 9-20 & I Kings 1-2), Van Gorcum, Assen, 1981, 534 pp.,
f 97,50.
Toen Leonhard Rost in 1926 een dissertatie publiceerde onder de titel Die
Ueberlieferung von der Thronnachfolge Davids, heeft hij onmogelijk kunnen
bevroeden dat sommige van zijn ideeën vijftig jaar later nog
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steeds de gemoederen zouden bezighouden. Stelden de oudtestamentische
wetenschappers in de voorbije decennia vooral de literair-historische en de
redactionele problemen van het verhalencomplex (2 Sam. 9-20 + 1 Kon. 1-2) aan de
orde, de laatste jaren wordt meer en meer aandacht gevraagd voor de literaire
kwaliteiten van deze cyclus over David. Men gaat deze bijbelhoofdstukken meer en
meer benaderen als een literair kunstwerk, een parel van de oud-israëlitische
vertelkunst.
Deed J.P. Fokkelman al eerder van zich horen in zijn Narrative Art in Genesis
(Assen, 1975) en Oog en oog met Jakob (Assen, 1981), zijn thans verschenen King
David mag er ook zijn. Het is het eerste van 4 delen die te zamen een nauwgezet
leesverslag willen bieden van I en II Samuel; voorwaar een niet geringe onderneming,
die daarom alleen reeds alle lof verdient. Ludiek is het overigens te zien hoe de auteur
alvast zelf maar een standaarduitdrukking heeft bedacht waaronder zijn 4 delen de
geschiedenis moeten ingaan (NAPS)!
Er zijn een aantal zaken die mij zijn opgevallen. Zo vernemen we bijvoorbeeld in
dit Deel I (nagenoeg) niets over de opzet van de andere drie delen. De summiere
beschrijving op de binnenflap is ongeveer het enige dat wordt meegedeeld. Ook over
de afbakening van het thans verschenen deel zoeken we vergeefs nadere informatie.
Juist omdat de oud-testamentici nogal verdeeld denken over de kwestie waar de
cyclus over koning David nu eigenlijk precies begint (o.a. 2 Sam. 7; 2 Sam. 10; 2
Sam. 13) had ik hier wat meer van Fokkelman willen horen. Dat ook hij de meest
geaccepteerde indeling overneemt staat in schril contrast met het feit dat Fokkelman
bij herhaling - en vaak zeer terecht! - juist afstand neemt van zogenaamde
oudtestamentische verworvenheden. Met andere woorden: de lezer vraagt zich juist
ten aanzien van die afbakening af welke principes er gevolgd zijn zonder dat ze hem
of haar expliciet worden verteld.
Wat de analyse van de tekst betreft: Fokkelman is een scherp waarnemer, iemand
die in volle omvang van de gegeven tekst geniet. Hij weet elke scène van het
verhalencomplex uiterst vakkundig te ontrafelen en het daarna - minstens even
belangrijk! - weer in een organische samenhang een functie te geven. Op basis van
deze gedetailleerde, vaak zelfs spannende tekstanalyses komt Fokkelman - in
navolging van S. Bar Efrat - tot de slotsom dat we niet moeten spreken van de
‘geschiedenis van Davids troonopvolging’, maar van ‘Davids zonde en haar gevolgen’.
Zijn analyse toont aan, pagina na pagina dat de tekst een literair kunstwerk is en
allereerst een benadering verdient, neen vereist, vanuit zijn eigen zeggingskracht. In
dit verband is het een uitstekende ‘service’ van de auteur om de betreffende
Hebreeuwse tekst van de verhalen achter in het boek (pp. 468-517) kolometrisch af
te drukken.
Slechts een enkele maal heb ik het gevoel dat de auteur een beetje inconsequent
is in zijn wijze van lezen. Zo merkt hij vreemd genoeg niets op over de omkering
van de namen Jonathan en Ahimaaz (2 Sam. 17:17 en 17:20), terwijl hij ditzelfde
verschijnsel in de erop volgende scène wél uitwerkt (2 Sam. 17:24 en 17:27), ja het
daar zelfs essentieel acht voor de betekenis van het geheel!
De vraag die mij na het lezen van dit lijvig werk over ‘King David’ blijft
bezighouden en eigenlijk tot nu toe geen bevredigend antwoord heeft opgeleverd is:
hebben we hier wel te maken met exegese? Want niet zelden schiet Fokkelman van
de letterkundige analyse onmiddellijk door in een psychologische duiding, terwijl
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er naar mijn mening te weinig aandacht is voor de canonbedding waarvan deze
verhalencyclus toch ook deel uitmaakt. Aan de andere kant zou het onjuist zijn deze
laatste opmerking normatief te laten zijn voor het goede gehalte van de inhoud. Voor
velen zal het literaire portret van koning David een adembenemde ontdekkingstocht
blijken te zijn!
Panc Beentjes

Filosofie
G.W.F. Hegel, Fenomenologie van de geest (fragmenten), keuze, vertaling,
inleiding en aantekeningen van Wim van Dooren, Boom,
Meppel/Amsterdam, 1981, 197 pp., BF. 525.
Hegel lezen is een moeilijke aangelegenheid. Hegel vertalen is nog aanzienlijk
moeilijker. En Hegel zo vertalen dat daaruit een aangenaam leesbare en begrijpelijke
tekst tevoorschijn komt is welhaast een onmogelijkheid.
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Toch lukte het Peter Jonkers enkele jaren geleden het voorwoord van de
Phänomenologie des Geistes (in de serie Boom klassiek verschenen onder de titel
Het wetenschappelijk kennen) zo in het Nederlands om te zetten dat aan deze eisen
op bijna voorbeeldige wijze was voldaan. Wel moest daarvoor de tekst van Hegel
zelf, vooral op het punt van de stijl, enigszins worden bijgebogen, maar toch bleef
ook hier de vertaling nog altijd wonderlijk dicht bij het origineel. Het resultaat was
een tekst die leesbaarheid én getrouwheid op indrukwekkende wijze met elkaar
verbond.
Niet iedereen was het echter met deze vertaalwijze eens, en Wim van Dooren
behoorde wel tot de felste critici. Naar zijn mening had Jonkers zich veel te ver van
het origineel verwijderd en dient elke vertaling die Hegel niet op de voet volgt
onvoorwaardelijk te worden afgewezen. Hoe het dan wél moet laat hij zien in de
voorliggende selectie van fragmenten van de Fenomenologie. En inderdaad is hier
de oorspronkelijke tekst tot op de letter nauwkeurig in het Nederlands omgezet, met
als gevolg dat ook Hegels ‘onleesbaarheid’ in deze vertaling volledig behouden is
gebleven. Een winstpunt? Men kan zich vragen stellen bij de pretenties die van
Dooren koestert. Ten eerste filosofische vragen: hoe houdbaar en hoe valide is zijn
impliciete vooronderstelling dat een ‘letterlijke’ vertaling mogelijk is? Iemand als
Derrida heeft er bij herhaling op gewezen dat de idee van een volstrekt transparante
en univoke vertaalbaarheid van een tekst op een metafysisch misverstand berust. Elk
teken, elke linguïstische term, elke tekst is meerduidig en ontsnapt ons altijd in
meerdere of mindere mate. Elke vertaling is dus ook altijd transformatie,
gedaanteverandering, verschuiving ten opzichte van het origineel. En al wil dat nog
niet zeggen dat nu ook elke vrijheid voor de vertaler geoorloofd zou zijn, het doet
wel in belangrijke mate afbreuk aan van Doorens wat overtrokken insistentie op
letterlijkheid.
Een tweede vraag ligt bij de intentie van de vertaling: voor wie en voor welk
gebruik is de vertaalde tekst bestemd? Ook dat zijn factoren die een rol dienen te
spelen bij de beslissing om een tekst meer of minder streng, dan wel meer of minder
toelichtend te vertalen. Men kan daar uiteraard uiteenlopende ideeën over hebben,
maar aangezien het hier in het Nederlands taalgebied nog altijd gebruik is zich bij
een wetenschappelijke studie op de originele tekst te baseren, lijkt een serie als
Boom-klassiek toch eerder op studenten in de lagere jaren en geïnteresseerde leken
gericht te zijn. En als men een dergelijk lezerspubliek voor ogen houdt, dan valt een
zekere beperking van de wetenschappelijke precisie ten gunste van een ruimere
toegankelijkheid zeer wel te verdedigen.
Maar, nogmaals, over deze optie is discussie mogelijk. Van Dooren neemt een
ander standpunt in, met als gevolg dat men in deze selectie bij herhaling
geconfronteerd wordt met het soort topzware zinnen waarin Hegel zich nu eenmaal
bij voorkeur uitdrukte. Zinnen die in vertaling nog eens dubbel zo ingewikkeld
worden, mede ten gevolge van de expliciete verwijzingen en interpunctie die het
Nederlands (in tegenstelling tot het op dit punt beknoptere Duits) nodig heeft, en
waarin ook van Dooren, vooral waar het de comma's betreft, nog wel eens de kluts
kwijtraakt. Een winstpunt, deze vertaling? Ik waag het het te betwijfelen.
Ger Groot
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Søren Kierkegaard, Het dagboek van de verleider, vertaald door Jan
Marquart Scholtz, met een nawoord van Egil Törnqvist, Arbeiderspers,
Amsterdam, 1981, 211 pp., f26,50.
In 1979 publiceerde Jean Baudrillard zijn inmiddels beroemd geworden essay over
de verleiding De la séduction, en sindsdien mag dit thema zich, vooral in het Franse
milieu, in een warme belangstelling verheugen. Ook in Nederland heeft men nu op
deze golf ingehaakt, met een vertaling van het klassieke verleiders-verhaal van Søren
Kierkegaard, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de omvangrijke essaybundel
Enten-Eller (‘Entweder-Oder’, ‘Of-of’). Het verhaal is ook afzonderlijk te lezen,
maar de specifiek filosofische portée ervan (in het nawoord door Egil Törnqvist
summier aangeduid) gaat dan wel verloren. Wat overblijft is een typisch tijdbepaalde
vertelling die, ondanks de kernachtige observaties en typeringen, als geheel toch wat
bloedloos blijft, zoals dat wel meer gebeurt in het inmiddels nogal verouderde genre
van de brieven- of dagboekroman. Wél is het boek uitstekend vertaald in een
Nederlands dat, ondanks de 19e-eeuwse setting, zeer levendig en eigentijds overkomt.
Ger Groot
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Aaron J. Gurjewitsch, Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen, uit
het Russisch vertaald door Gabriele Loszack, Beck, München, 1982, 424
pp., DM. 34.
Hoe bezagen de middeleeuwers hun wereld? En dus: in welke wereld leefden zij?
Dat is de vraag die in dit boek centraal staat. En daarbij gaat het uiteraard niet alleen
om de ideeën omtrent de geografische gesteldheid van de wereld, maar ook over de
wijze waarop de middeleeuwse mens de tijd beleefde, wat zijn opvatting van recht
was, en van politieke orde in de wereld, wat hij dacht over de verhouding tussen de
standen, over rijkdom en armoede en wat voor hem het begrip ‘persoon’ of ‘subject’
kon betekenen. Al deze vragen worden door Gurjewitsch uitgebreid behandeld,
waarbij hij, in tegenstelling tot vele andere verhandelingen over de middeleeuwen,
vooral aandacht besteedt aan de continuïteit tussen de oud-germaanse (‘barbaarse’)
en de middeleeuwse denkwereld, en deze lijn minstens even belangrijk acht als de
erfenis vanuit de klassieke oudheid.
Het is lang niet altijd even eenvoudig de achterliggende, en vaak impliciet blijvende,
concepten uit de middeleeuwse denkwereld naar voren te roepen, en de conclusies
moeten vaak ook nogal globaal blijven. Toch laat Gurjewitsch op fascinerende wijze
zien hoe er toch nog wel het een en ander te achterhalen valt, wanneer men in de
bronnen op de juiste wijze ‘tussen de regels’ door weet te lezen. De wijze waarop
hij in het laatste hoofdstuk aan de hand van een aantal ‘boeteboeken’ aantoont hoe
groot ook in de christelijke middeleeuwen de invloed van het heidens-magisch denken
nog steeds was, is daarvan een goed voorbeeld.
Het boek geeft zo, ondanks de soms wat weinig naar tijd en stand uitgesplitste
gevolgtrekkingen, een indringend globaalbeeld van wat de middeleeuwers van hun
wereld dachten. Enige lippendienst aan Karl Marx en het vulgairmarxisme is in dit
oorspronkelijk in Rusland verschenen boek kennelijk niet te vermijden geweest,
maar krijgt nergens de overhand en Gurjewitsch' uiteenzettingen blijven boeien van
begin tot einde.
Ger Groot

Georg Lukács, Gelebtes Denken. Eine Autobiographie im Dialog, red.
István Eörsi, vert. Hans-Henning Paetzke, Suhrkamp, Frankfurt/M, 1981,
307 pp., DM. 10.
Vlak vóór zijn dood begon Georg Lukács aantekeningen te maken voor een
autobiografie, maar al snel bleek hij niet meer in staat te zijn dit werk tot een einde
te brengen. Op basis van de reeds gemaakte aantekeningen namen István Eörsi en
Erzsébet Vezér hem een reeks interviews af, waarin Lukács op zijn leven terugkeek.
Deze interviews en de oorspronkelijke, zeer beknopte aantekeningen vormen nu de
bundel Gelebtes Denken. Eine Autobiographie im Dialog. Lukács gaat met name in
op de politieke gebeurtenissen in zijn leven, terwijl theoretische zaken slechts in
beperkte mate aan bod komen. Vooral ten aanzien van de politieke verhoudingen
binnen Hongarije en de recente geschiedenis van dat land wordt bij de lezer veel
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kennis verondersteld; téveel kennis om, ondanks het toegevoegde biografisch
naamregister, voor de niet-specialist werkelijk interessant te blijven.
Ger Groot

Ad Peperzak, Systematiek en geschiedenis, een inleiding in de filosofie van
de filosofiegeschiedenis, Samson, Alphen aan den Rijn/Brussel, 1981, 197
pp., f 36,50.
Misschien nog meer dan een verhandeling over de filosofiegeschiedenis biedt dit
boekje een bezinning op de filosofische methode en werkwijze - zaken die overigens
nauw met elkaar verband houden. Want filosofie speelt zich immers in de geschiedenis
af; systematiek en filosofiegeschiedenis zijn als het ware als schering en inslag met
elkaar verweven. De vraag naar hun verhouding is dus tegelijk een vraag naar het
wezen van de filosofische activiteit, en het is vooral op dit punt dat Peperzak,
voortbordurend op zijn eerdere boeken Weefsels en U en Ik, enkele behartenswaardige
dingen zegt.
Filosofie, of liever filosoferen, wordt door hem bepaald als een doorgaand gesprek
en dat betekent, zo zegt hij ‘dat het uitgangspunt en de blijvende basis van het
filosoferen niet bestaat in een denkend ik, maar in een principieel onbegrensde
discussie, waardoor een veelheid van grondig verschillende standpunten met elkaar
in gesprek komt, zodat er tussen die standpunten een verwantschap en saamhorigheid
wordt onthuld en gesticht, maar zonder dat hun waarheid zich in een nieuwe, laatste
monoloog laat samenvatten’ (33). Een gesprek dat zich dwars door de geschiedenis
heen ontvouwt; elke filosoof is in zekere zin ‘tijdgenoot’ in

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

1053
de mate dat het elke filosoof altijd om hetzelfde, om ‘de waarheid’ gaat, ook al blijft
dat laatste een onbereikbaarheid, een grensbegrip. Het is precies de idee van waarheid
die de norm vormt van die nooit beëindigde discussie die ‘de geschiedenis van de
filosofie’ heet, het verdwijnpunt waar al die verschillende benaderingen naar
verwijzen, zonder dat er ooit een definitieve verzoening van al dat denken plaatsvindt,
dat dan een soort Absoluut Weten zou zijn.
In een kleine 200 pagina's vat Peperzak kort en bondig samen waar het in de
filosofie om draait, hoe zij te werk gaat en wat haar grondslag is. Een samenvatting
die misschien niet overal even origineel is en af en toe ook nog wel eens een open
deur wil intrappen, maar die de zaken in ieder geval helder op een rijtje zet en de
losse intuïties van een goed gestructureerd fundament voorziet. Het resultaat daarvan
is een boekje geworden dat vooral als begeleidingsliteratuur bij filosofische
inleidingen zeker kan worden aanbevolen.
Ger Groot

Psychologie
J. Mitchell, Psychoanalyse en Feminisme. Deel 1: Psychoanalyse en
Vrouwelijkheid, SUN, Nijmegen, 1981, 197 pp., f 19,50.
Het mag een uitstekend idee heten dit boek, dat reeds een klassieker op dit vlak
genoemd kan worden, in het Nederlands uitgebracht te hebben, want nog steeds
blijken bij de zgn. ‘feministen’ de vooroordelen tov Freud en de Freudiaanse
psychoanalyse gecorrigeerd te moeten worden. In eerste instantie schrijft Juliet
Mitchell haar studie dan ook in dit perspectief; doch wat slechts polemisch van aard
had kunnen zijn, is uitgegroeid tot een uitstekende, erg overzichtelijke en bevattelijke
inleiding in de Freudiaanse psychoanalytische theorie, toegespitst uiteraard op de
seksuele differentiatie. Het is een wonder hoe S'ster in staat is vrij ingewikkelde
theoretische standpunten zo beknopt en helder te formuleren, zodat men dit boek
beslist kan aanbevelen als een stimulerende inleiding (in deze aspecten) van de
Freudiaanse theorie.
Eric de Kuyper
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Literatuur
Adriaan van der Veen, Het wilde feest, Elsevier Manteau,
Amsterdam/Antwerpen, 1981, 160 pp., BF. 245.
Adriaan van der Veen, In liefdesnaam, Elsevier Manteau,
Amsterdam/Antwerpen, 1982, 247 pp., BF. 340.
Beide boeken zijn herdrukken van bekroonde romans. Voor het in 1952 gepubliceerde
Het wilde feest kreeg S. de Van der Hoogtprijs van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde en In liefdesnaam kreeg 25 jaar later de Vijverbergprijs.
A. van der Veen heeft de oorlogsjaren in Amerika doorgebracht en beide romans
spelen ook in dat land. Het hoofdthema van Het wilde feest is het antisemitisme,
waarvan de ik-figuur zegt: ‘Als de werkelijkheid van de wereld het antisemitisme is
en zal blijven, dan moeten wij aan die werkelijkheid onze medewerking weigeren
en er dwars tegen in gaan, hardnekkig, koppig, bij iedere gelegenheid’ (p. 106). De
liefde van de geëmigreerde niet-joodse Hollander voor de aan de concentratiekampen
net ontsnapte Vera wordt door het latente antisemitisme overschaduwd, zelfs in
Amerika met zijn nochtans sterke joodse lobby.
Dat In liefdesnaam al aan een 7de druk toe is, heeft wellicht te maken met de
vlotheid maar ook oppervlakkigheid, een Amerikaans TV-feuilleton waardig, waarmee
deze roman over mensen uit de Amerikaanse middle class geschreven is. Alle
sjablonen zijn aanwezig: echtscheiding, alcoholisme, lesbianisme, psychologische
dooddoeners, religieuze vluchtroutes (boeddhisme in dit geval), enz. Als de
hoofdfiguur, een professor in creative writing, de opmerking maakt dat hij
doktersromans bij voorbaat sentimenteel en kitscherig had gevonden en daardoor
met zorg had vermeden, maar ze voortaan met andere ogen zou bekijken, dan is dat
een handige auteurstruuk om te vermijden dat zijn eigen romans die etiketten zouden
worden opgeplakt. Maar de manier waarop S. de ziekte, het lijden en sterven aan
kanker van de vrouw van de prof beschrijft terwijl die met haar eigen vriendin en
trouwe oppasster een relatie aanknoopt, is weinig overtuigend voor wie zich Olga
uit Turks fruit herinnert of voor wie Het tranenmeer van E. Marain gelezen heeft.
J. Gerits

Paul de Wispelaere, Mijn huis is nergens meer, Manteau,
Antwerpen/Amsterdam, 1982, 261 pp., BF. 385.
Paul Van Suetendael, De twijfel als methodiek. Een analyse van ‘Tussen Tuin en
Wereld’ als autobiografische roman, Antwerp Studies In Literature nr. 5, 1982, 38
pp., UIA, Antwerpen.
De slotregel van Mijn huis is nergens meer luidt: Het verhaal begint opnieuw, het
eindigt nooit. De auteur heeft inderdaad zijn vorig boek Tussen tuin en wereld opnieuw
geschreven vanuit eenzelfde vertelperspectief, over dezelfde personages (al verschilt
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soms de naamgeving) in dezelfde omgeving en met de bedoeling het bewaarde
verleden en de verloren toekomst weer tot leven te brengen.
Het meisje met de appelgrijze ogen dat op de cover staat is Brigitte, die aan het
einde van Tussen tuin en wereld de vraag stelt: zou je het goed vinden als ik bij je
bleef? Het antwoord op die vraag staat op de slotbladzijde van Mijn huis is nergens
meer. Brigitte is de dochter van de jong gestorven vroegere geliefde, Barbara (in
Tussen tuin en wereld heet ze Bérénice) en zij maakt een film over de auteur en zijn
boek. Voor Brigitte heeft de schrijver intense en verjongende gevoelens van liefde,
maar wegens het leeftijdsverschil ook soms vadergevoelens. Ook de andere al bekende
personages uit Tussen tuin en wereld zijn er weer: de vader, de moeder, het jeugdlief
(Suzanne), de jeugdvriend Roger, de eerste vrouw, Madeleine, en zelfs de kater
Robinson. Zoals zijn vorig boek is ook dit een mengvorm waarin herinneringen
voorkomen, citaten, vermomde allusies, zgn. ‘historische notities’, essayistische
stukjes over het uitzicht van de wereld die zich waanzinnig in de
industrieel-technologische vooruitgang heeft gestort.
De woede van de auteur om de vernietiging van het natuurlijk milieu wordt omgezet
in hevige maar machteloze woorden. Mijn huis is nergens meer is een intimistisch
boek. Voor de auteur zijn stilte, schoonheid, echtheid, afzondering blijkbaar
levensnoodzakelijk en hij compenseert zijn relationele problematiek telkens opnieuw
door ze uit te schrijven en een hechtere vorm te geven.
Wie zich theoretisch wil verdiepen in het soort autobiografische romans dat De
Wispelaere schrijft kan de studie van Paul Van Suetendael lezen. Hij probeert daarin
Tussen tuin en wereld te situeren binnen de ver-
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schillende theorieën over het autobiografische genre. Zijn conclusies zijn minder
verrassend dan men uit zijn degelijke analyse had kunnen verwachten: Tussen tuin
en wereld is een mengsel van autobiografie en roman en de hoofdpersoon gelijkt
sterk op de auteur maar mag er niet mee geïdentificeerd worden. M.i. biedt de
intertextualiteitstheorie een beter kader voor de analyse van De Wispelaeres romans
dan de theorieën over de autobiografische schriftuur. (Zie in dit nummer ook het
artikel van Van Suetendael over De Wispelare.)
J. Gerits

Hadewijch, Van liefde en minne, Hertaald door M. Ortmanns, Lannoo,
Tielt/Bussum, 1982, 374 pp., BF. 750.
De grondtekst voor de hertaling van Hadewijchs 45 strofische gedichten is het in
1963 door Dr. L. Reypens s.j. ontdekte manuscript uit het begin van de 16de eeuw,
dat op een aantal plaatsen de kritische uitgave van de ‘Strophische Gedichten’ door
Dr. J. Van Mierlo s.j. uit 1942 aanvult. In zijn inleiding licht Dr. P. Mommaers s.j.
de verschillende betekenissen van de centrale term ‘Minne’ bij Hadewijch toe. Een
korte psychologische uiteenzetting van de verschillende momenten in Hadewijchs
dynamische minnebeleving, zoals Prof. N. De Paepe die bij herhaling geschetst heeft,
zou niet onnuttig geweest zijn, evenals de vermelding dat de fin'amors een minder
platonisch karakter had in de profane minnelyriek dan meestal is beweerd. Hertalingen
van auteurs die eenzelfde taal geschreven hebben, maar in een vroeger taalstadium
en in een erg van nu verschillende historische, culturele en maatschappelijke context,
maken het de huidige, niet-filologisch geschoolde lezer gemakkelijker zich de tekst
eigen te maken. De hertaling van M. Ortmanns mag zeker geslaagd genoemd worden.
De beoordeling van haar moderne bewerking van de strofische gedichten, in deze
uitgave afgedrukt naast de originele Middelnederlandse tekst, zal ook afhankelijk
zijn van de verwachtingen van de lezer. Wie de ‘diepere waarde’ van het leven (cf.
p. 15) wil ervaren zal Hadewijchs strofische gedichten naar binnen gekeerd lezen,
vergelijkingspunten zoekend met de eigen aan- of afwezige innerlijke realiteit. Wie
filologisch geschoold is, zal misschien antwoorden zoeken en niet vinden op een
crux als de onvertaalbare term ‘orewoet’ (cf. p. 69, 203) waarover ook voor de leek
in voetnoot enige uitleg gegeven had kunnen worden. Wie nogal strikt
poëtisch-technisch de hertaling leest zal na een aantal gedichten niet anders kunnen
dan de metrische cadans te horen, wat in de originele gedichten niet het geval is. Ook
zal hij opmerken dat Hadewijch in het Zevende gedicht b.v. niet minder dan 56 ×
het woord ‘nyeuw’ gebruikt, terwijl het in de hertaling maar 22 × voorkomt. I.t.t.
andere tekstsoorten treedt in poëzie veel minder redundantie op, zodat zo'n haast
frenetieke herhaling van eenzelfde woord ongetwijfeld functioneel en geenszins
franje is. Het meeslepende van het ‘nieuw’ bij Hadewijch maakt in de hertaling plaats
voor een meer variërende afstandelijkheid.
Wie evenwel door de voortreffelijke hertaling van M. Ortmanns ertoe aangezet
wordt om Hadewijch in haar oorspronkelijke formulering te ontdekken, te doorvoelen,
te doorproeven, te begrijpen zover het de niet-mysticus gegeven is, zal in deze
hertaling een geschikt vertrekpunt en een betrouwbare gids vinden.
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J. Gerits

Jürg Mathes (Hrsg.), Prosa des Jugendstils, Reclam, Stuttgart, 1982, 406
pp., DM. 16,80 geb./9,50 kart.
Jugendstil is een begrip, dat in het stijlpluralisme rond de eeuwwisseling wel een
facet van de Duitse cultuur, evenwel niet de totaliteit kenmerkt. Het is de Duitse
variante van een internationale beweging, die elders als art nouveau, Arts and Crafts,
Modern Style of Nieuwe Kunst betiteld wordt. In Duitsland heeft de Jugendstil vooral
in en rond München gebloeid. Het was slechts schijnbaar een reactie tegen de
protserige parvenucultuur van de Gründerzeit, de eerste decennia van het keizerrijk,
in feite echter de esthetische sublimering van een erg elitaire mentaliteit, een cultus
van het exquise. Lange tijd werd het begrip alleen gebruikt met betrekking tot de
plastische kunsten (architectuur, meubilair, boekillustratie), tegenwoordig geldt het
ook voor de literaire uitdrukkingsvormen met de zelfde kenmerken. Vindt men de
typische literaire Jugendstil wel vooral terug in lyrische kleinvormen, dan toch ook,
zoals deze representatieve bloemlezing illustreert, in korte prozateksten. Meestal
ontbreekt een episch-verhalend element, zijn het impressionistisch of
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symbolistisch getinte sfeerbeelden, geraffineerde droomvoorstellingen vol weke
sensualiteit, kluwens van exotische motieven, tropisch-weelderige landschappen met
lianen en algen, de sierlijke boog van een zwanehals, decoratieve dieren als pauwen
en flamingo's, vlinders en libellen, ommuurde parken en in het riet verscholen vijvers
in de zomerhitte, waarop in een roerloze roeiboot onder een treurwilg etherische
wezens in witte gewaden de gefilterde zonnestralen op hun levensmoeë glimlach
laten spelen of hun lange golvende haren in het spiegelwater bewonderen. De
narcistische terugtocht van het ‘ik’ in een esthetische binnenruimte. Alle auteurs die
later met ander werk naam en faam zouden verwerven, hebben korte tijd in dit water
gezwommen: Stefan George, Heinrich en Thomas Mann, Hofmannsthal, Hesse en
Rilke. Bij de 39 teksten (van 28 auteurs) uit de jaren 1893-1913 werden ook de
oorspronkelijke ornamenten mee afgedrukt.
A. De Loecker

Jutta Kolkenbrock-Netz, Fabrikation. Experiment. Schöpfung. Strategien
ästhetischer Legitimation im Naturalismus, C. Winter, Heidelberg, 1981,
456 pp., br. DM. 98/geb. DM. 120.
Vanuit het denken van M. Foucault (de filosofisch-esthetische ‘discours’ als
epistemologisch object) onderneemt S. het grote, inhoudelijk en materieel, waagstuk
de aanwezigheidsdimensie van het naturalisme in Duitsland te reconstrueren.
Literatuur wordt voorop geplaatst als een ideologisch proces en de diverse
hoofdstukken worden (met Macherey en Bourdieu als modelbouwers van
produktie-analytische stellingen en methoden) systematisch ingevuld met concrete
vraaggegevens die dan tot een kentheoretisch resultaat worden gebracht. S. maakt
gebruik van de wijze waarop E. Zola in de Duitstalige discussie werd opgenomen
waarbij het doorgaans voorgehouden inzicht dat deze integratie niveauloos is gebeurd,
ongeldig wordt gemaakt. De analyse van de literaire markt, de genrepoëtica, de
oppositie tussen vermarkting en culturatie, het realisme als merknaam, de adaptatie
van de Franse opvatting in een afwijkend Duits programma, de literatuur als
wetenschappelijke bodem voor politieke praktijk, de natuurwetenschappelijke
misverstanden, de positivistische esthetica, de bind- en scheidslijn tussen kunstpraktijk
en maatschappijverandering, al deze en nog vele andere aspecten worden in het
mentale krachtveld opgenomen. Verbijzonderd wordt dat tijds-imago in de analyse
van individuele auteurs: Zola, A. Holz, C. Alberti, W. Bölsche, aangevuld met de
kunstdefinitorische discussie van het naturalisme als eshetische oriëntering. In deze
monumentale studie geschiedt het naturalisme eindelijk recht omdat het als een
denkcesuur wordt opgevat die niet geïsoleerd als autonome expressie wordt gevierd
maar als signaal, als overgangsmoment en motor van een andere functiebestemming
van de kunst in een maatschappelijke context die niet meer de scheiding maar juist
de causale samenhang van kunstopvatting en maatschappijpraktijk voorgoed
(be)vestigt.
C. Tindemans
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Jens Dittmar (Hrsg.), Thomas Bernhard. Werkgeschichte, Suhrkamp,
Frankfurt, 1981, 318 pp., DM. 16.
Klaus Siblewski (Hrsg.), Martin Walser, Suhrkamp, Frankfurt, 1981, 302
pp., DM. 10.
Traugott Krischke (Hrsg.), Ödön von Horvath, Suhrkamp, Frankfurt,
1981, 250 pp., DM. 8.
Bernhards hele oeuvre, in om het even welke behalve de dagbladvorm gepubliceerd,
staat lemma-achtig geannoteerd en bibliografisch opgetekend, gelardeerd met
fragmenten, voorzien van korte kenmerking, aangevuld met ruime bibliografie,
receptie-historisch ingeraamd. M. Walser krijgt een boeket essays mee, monografietjes
over thematische of werkesthetische momenten, eveneens bibliografisch rijk
omkaderd. Dezelfde formule geldt voor Horvath, met meer aandacht nochtans voor
de receptiegeschiedenis.
C. Tindemans

Linguïstiek
F.H. van Eemeren en W.K.B. Koning (red.), Studies over taalhandelingen,
Boom, Meppel/Amsterdam, 1981, 278 pp., BF. 472.
Het was J.L. Austin die in zijn beroemd geworden William James Lectures in 1955
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wees op het bestaan van een speciale klasse van zinnen of uitdrukkingen die hij
performatieven noemde: zinnen waarmee niet een stand van zaken in de wereld wordt
aangeduid (wat het geval is bij constaterende zinnen of constatieven), maar zinnen
die een bepaalde stand van zaken zelf bewerkstelligen. ‘Ik beloof...’, ‘Ik heet U
welkom’, enz., zijn daarvan de klassieke voorbeelden. Door het uitspreken van de
zin wordt de belofte gesteld, wordt het welkom-zijn een feit. Het zijn zinnen die de
werkelijkheid niet weerspiegelen, maar daarin daadwerkelijk ingrijpen, zoals een
handeling daarin ingrijpt.
Na introductie van de performatieven als aparte klasse van taaluitingen (waarmee
aan het tot dan toe binnen de taalfilosofie geldende monopolie van de beschrijvende
zin definitief een einde werd gemaakt) wees Austin er echter op, nog in dezelfde
reeks voordrachten, dat vrijwel elke taaluiting (ook de zgn. ‘constatief’) een dergelijke
performatieve dimensie bezit. De schijnbare constatief ‘Het is vijf uur’ kan ook een
‘handelende’ component in zich dragen: ‘Ik moet nu naar huis’.
Daarmee kwam het onderscheid niet langer te liggen tussen verschillende klassen
van zinnen, maar tussen diverse ‘niveaus’ binnen één en dezelfde taaluiting: het
constatieve niveau (voortaan de ‘locutionaire strekking’ genoemd), het performatieve
niveau (de ‘illocutionaire strekking’) en als derde, nieuwe dimensie de ‘perlocutionaire
strekking’), waarmee het aspect van inwerking op de aangesprokene (overtuigd
worden, gehoorzamen, enz.) wordt aangeduid. Het is dit hele complex van factoren
dat meespeelt in de term ‘taalhandeling’.
Het onderzoek en de theorievorming rond al deze aspecten van het concrete
taalgebruik heeft inmiddels een grote ontwikkeling doorgemaakt. Van die
ontwikkeling wil deze bundel de hoofdlijnen schetsen, aan de hand van een tiental
artikelen die daarin een markante rol hebben gespeeld. Naast Austin, van wie twee
artikelen zijn opgenomen, neemt vooral John Searle, wiens boek Speech Acts
(Taalhandelingen) al enige tijd geleden in het Nederlands werd vertaald (Aula 592),
daarbij met drie artikelen een belangrijke plaats in. Verder zijn teksten opgenomen
van T. Cohen, R.N. Gaines, H.P. Crice, P.F. Strawson en D. Wunderlich. Mede dank
zij de zeer heldere inleiding van van Eemeren en Koning voldoet deze bundel dan
ook op uitstekende wijze aan de
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opzet: het is een voortreffelijk overzicht geworden van de belangrijkste
ontwikkelingen in het onderzoek naar de taalhandelingen gedurende de afgelopen
25 jaar, waarin zeer duidelijk naar voren komt welke vooruitgang er is geboekt, maar
ook welke problemen, vooral op het gebied van de ‘perlocutie’, nog onopgelost zijn
gebleven.
Ger Groot

Muziek
K. Pahlen, Das Grosse Heyne Opern Lexikon, Heyne Verlag, München,
1981, 659 pp., DM. 12,80.
Nieuwe vervolledigde uitgave van een nuttig opera-lexicon. Zo'n vijfhonderd werken
uit het repertoire (ook hedendaags) worden per componist (alfabetisch gerangschikt)
besproken. Voor de belangrijkste werken gaat de S. de ontstaansgeschiedenis, het
libretto, de muziek en de bezetting na. Minder belangrijke of minder bekende werken
worden iets beknopter gesitueerd. Voor de doorsnee-operaganger is het een bruikbaar
werk; de meer gespecialiseerde lezer ontbeert een paar hulpmiddelen (zoals b.v. een
beknopte bibliografie), en zal de drastische selectie betreuren (Rossini b.v. komt aan
bod met een zestal werken, waarvan slechts de Barbier uitvoerig besproken wordt).
Eric de Kuyper

Theater
James E. Hirsh, The Structure of Shakespearean Scenes, Yale UP, New
Haven/London, 1981, 230 pp., £12,60.
In de structurele dramaturgie is het gebruikelijk aan de term ‘scene’ de betekenis toe
te kennen van de periode waarin geen verandering in de samenstelling van de
personagegroep optreedt. Dat acht S. terecht toch wel te algemeen om er de diversiteit
en complexiteit van de denkbare varianten mee te karakteriseren. En dus heeft hij
een systematische analyse van de scene bij Shakespeare aangevat; vanuit de
classificatie op basis van hun binnenstructuur en de vergelijking met verwante
structuurvoorbeelden kan hij tot de verduidelijking komen van wat Shakespeare
blijkbaar als relatie tussen inhoud en vorm heeft voorgestaan. Niet enkel kan hij
hiermee vraagtekens plaatsen achter de conventionele editie-techniek van
Shakespeares werk in vijf bedrijven, beslist in tegenspraak tot diens eigen suggestie
en praktijk; vooral ook weet hij geldig te maken dat de schakelregeling van de
consecutieve scenes voor de opvoering en de interpretatiepraktijk van de acteurs
dwingende voordelen biedt. Symmetrie, flexibiliteit, multipliciteit, sequentialiteit,
termen die S. met preciesheid verantwoordt en hanteert, zullen dan ook in het
Shakespearologische jargon geïntegreerd worden.
C. Tindemans
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Richard P. Wheeler, Shakespeare's Development and the Problem Comedies.
Turn and Counter-Turn, University of California Press, Berkeley/London,
1981, 229 pp., £12.
Kenneth Muir & Stanley Wells (eds), Aspects of Shakespeare's Problem
Plays, Cambridge UP, Cambridge, 1982, 153 pp., hc £17,50/pb £5,50.
De Problem Plays zijn volgens S. gekenmerkt door een dramaturgische beweeglijkheid
met uitzonderlijke complexiteit op basis van simpele ritmische opposities zoals
attractie en afkeer, eenheid en scheiding, liefde en gezag. Deze polariteiten speurt
hij op in een intense lectuur waarbij hij de aanzet tot deze compositiemethode al in
de vroege comedies merkt. Psychoanalytische houdingen, al dan niet op Freud
teruggrijpend, leveren het analytische instrumentarium wat vrij doorlopend in
onenigheid resulteert met bestaande interpretaties. De winst zit m.i. vooral in de
doorgaande proces-interpretatie die, voor het eerst toch op deze wijze, het totale
oeuvre in onderlinge evolutiesamenhang plaatst en methodisch weigert stil te staan
bij het isoleerbare betekenisgeheel van elk afzonderlijk drama; het verruimt de
kenbaarheid van Shakespeare grotelijks, ook als de intrinsieke gaafheid van elk werk
daardoor lijkt aangetast. De Aspects zijn een bloemlezing uit de belangrijkste opstellen
uit Shakespeare Survey, een rijke stapel die detailverduidelijking, structuuranalyse
en opvoeringsinterpretatie bevat met o.m. een sample van recensies door
Shakespeare-ologen geschreven tussen 1953 en 1976.
C. Tindemans
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Marjorie Garber, Coming of Age in Shakespeare, Methuen, London, 1981,
248 pp., £12,50.
Niet alleen is de titel alluderend op Margaret Mead, S. neemt ook antropologische
naast sociologische en psychologische elementen over om daarmee overgangsriten
en volwassenwordingspatronen in Shakespeares teksten te onderscheiden en te
ontleden. Speciale aandacht valt op de groepsprocessen van de personages en de
veranderingsaspecten op grond van persoonscrisis als indicatie van een ontwikkeling
in zelf-bewustzijn die dramatische karakters toestaat als paradigmata van de
menselijke natuur geïnterpreteerd te worden. Als specifieke levenskruispunten
onderzoekt S. de losbinding van de ouders of de levensgroep, het benoemen van
personen als signalen van individuele status, het verwerven van taal, seksuele
basistoestanden en hun veranderingen, de attitude tegenover dood en sterven.
C. Tindemans

Gary Schmidgall, Shakespeare and the Courly Aesthetic, University of
California Press, Berkeley/London, 1981, 299 pp., £17.
Bij de niet ongebruikelijke hulpeloosheid van de Shakespeare-kenners aan diens
laatste werken vaste criteria te hechten, zo complex, heterogeen en schijnbaar instabiel
als ze zijn qua compositie en structuur, verbeeldingswereld en interpretatieveelheid,
waagt S. hier een poging althans één element consequent na te gaan dat mogelijk
een bestanddeel van een nog niet definitief antwoord kan worden. Hij stelt dat de
troonsbestijging van James I (1603) en de daarop inzettende veranderde hofesthetica
(in het protocol beslist, maar ook in de eigen cultuuropvatting en -praktijk) een
beslissende invloed op Shakespeare heeft uitgeoefend. Het centrale bewijsstuk vormt
The Tempest waarvan S. tracht aan te tonen dat de raadselachtige figuurontwerpen
beslist niet zonder, wellicht toch binnen de eigen hofkunst verklaarbaar worden,
zowel wat de structuur van handeling en personages betreft als de opvallend politieke
dimensie die tekst en karakters bezitten. Als deze stelling correct is (en de vakinterne
discussie vecht deze bewijsvoering beslist aan) dan ontstaan er meteen ook
consequenties en wordt nieuw onderzoek noodzakelijk naar de aard (en de redenen)
van de ongelijkheid tussen de Tudor- en de Stuart-cultuuridee.
C. Tindemans

Alexander Leggatt, Ben Jonson. His Vision and his Art, Methuen, London,
1981, 300 pp., £16.
Terwijl er tekenen zijn dat B. Jonson in het huidige Britse theater aan een nieuwe
aandacht toe is, plaatst S. in deze globale studie de dramaschrijver voorop. Het is
hem niet begonnen om het preciseren van thematische of formele kenmerken maar
om het beklemtonen van de essentiële eenheid van een uitgebreid oeuvre, uitgestald
in een variëteit van vormen. Raken daardoor af en toe de tijdslijnen wat door elkaar,
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dan wordt principieel toch de identiteit van het individuele werk opgegeven om reliëf
te geven op wat ze onderling samenbindt. De winst is dat zo te voorschijn komen
Jonsons ethische opvattingen over de identiteit van een moreelgoede tijdgenoot en
een ‘goed’ auteur, zijn verachting voor het doorsneepubliek, het levenslange conflict
tussen een moralistische hang en een creatieve dynamiek. Aangetoond kan eveneens
de permanente dramaturgie van de spanning als instrument voor de coherentie van
een oeuvre. S. heft de tegenstellingen niet op, schakelt de moraliserende levensroeping
niet uit, onderwaardeert geenszins de afwijzende houding t.o. de actualiteit,
beklemtoont daarentegen de creativiteit, verontschuldigt hem over de eeuwen heen
voor de doem geen Shakespeare te zijn geweest en weet hem zo zelfstandig te maken
en onverwisselbaar als een van de waarlijk grote auteurs uit het werelddrama.
C. Tindemans

Jonas Barish, The Antitheatrical Prejudice, University of California Press,
Berkeley/London, 1981, 499 pp., £14,75.
Bij alle gelegenheid om deze studie een historische exploratie van de publieke of
groepsspecifieke afkeer van het theater te achten, is het uitgangspunt toch veeleer
een fenomenologische vaststelling dat de menselijke species op verrassend zowel
intense als constante wijze argwanend en afwijzend staat t.o. de impersonatie, het
aannemen van een wisselidentiteit. Aangezien dit principe evident de essentie van
het theaterspel uitmaakt, is de concentratie van dit wan-
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trouwen in eigen menselijke aspiratie én vermogen begrijpelijk en verklaarbaar.
Natuurlijk heeft de alternativiteit van het theater t.o. de normativiteit van het dagelijkse
leven diverse machtsgroepen (religieuze zowel als politieke) geregeld in het geweer
gebracht, maar de leidraad van deze studie stelt veeleer dat de verwerping essentieel
zelfverweer van de mens is, een terugdeinzen voor de kracht van eigen verbeelding,
de angst de wereld niet meer in vertrouwde patronen terug te vinden. Het fenomeen
(in censuurgolven na te gaan, in populaire versies van de losse moraal van het
theatervolkje bestendigd) wordt sterker een antropologische eigenschap, met meer
ernst en diepte te onderzoeken dan gebruikelijk of de doorgaans pathetische
zelfverdediging suggereert. In laatste instantie weet S. overigens aanvaardbaar te
maken dat het theater zelf met enige graagte het vooroordeel constructief vertroetelt,
om zowel als buitenbeentje dan als verboden vrucht de attractiviteit van het gevreesde
uit te buiten.
C. Tindemans

Sybil Rosenfeld, Georgian Scene Painters and Scene Painting, Cambridge
UP, Cambridge, 1981, 206 pp., £29,50.
Bij alle persoonlijke behoefte om kunsttheorie en theaterconcept in elkaar te laten
opgaan om de precieze mechanismen van de structurele evolutie van het theater te
achterhalen en te formuleren als fasen binnen een meer universele eigenwettigheid,
behoud ik alle respect voor de moeizame documentatie die de actuele momenten uit
een bepaalde periode samenlegt, toegankelijk maakt en een eerste status quaestionis
waagt. In dit soort handwerk is S. een pionierend voorbeeld. In deze zoveelste studie
op het domein van de decoratieve theaterdienst onderweg naar consistente
zelfstandigheid in het totale proces van de theatervoorstelling, behandelt ze de periode
1700-1830 in Groot-Brittannië (middels b.v. 78 afbeeldingen) in detail. Het
fundamentele belang van deze fase ligt in het afscheid van het barokke
periodestijl-fragment en het ontwikkelen van het unieke, het pittoreske, het
individualiserende detail dat het realisme aankondigt. Daarnaast is er terecht aandacht
voor de techniciteit van de vernieuwing op, achter en boven het speelvlak waardoor
mechanische decortechnieken zich grondig wijzigen (b.v. gasbelichting).
Professionalisering wordt thans mogelijk, nieuwe produktieprocédés eveneens, wat
meteen enige weerslag heeft op de economische en esthetische verbeelding en
thematiek en de bestaansbasis van gezelschap en schouwburg. Waar ikzelf liever de
samenhang van evolutie en vernieuwing synthetisch aantref, blijft de hier
geprefereerde portret behandeling van individuele vaklui-kunstenaars verrassend
maar boeiend. Binnen de al bij al beperkte vakliteratuur is dit een degelijk werk dat
kennis uitbreidt en inzicht verandert.
C. Tindemans

Ann Jennalie Cook, The Privileged Playgoers of Shakespeare's London,
1576-1642, Princeton UP, Princeton/London, 1981, 316 pp., $26.
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Door een bewonderenswaardige reconstructie uit de rechtstreekse, waarvan vele vrij
onbekende bronnen waagt S. de thesis dat het publiek van de Londense schouwburgen
uit Shakespeares levenstijd niet uit de sobere middenklasse stamde, geen arbeiders
bevatte, maar grotendeels voortkwam uit wat zij de ‘privileged’ noemt, een losse
term voor de scholars, de clerici, de advocaten en de rijke leken die de aristocratie
poogden binnen te dringen. Zij alleen hadden een voldoende opleiding, de vrije tijd,
en het geld. Door demografische analyse stelt ze dat een geregelde aanwezigheid
van 5% van deze lieden 50% van het publiek garandeerde. De dispositie en de
inrichting van de schouwburgen vormen verdere argumentatie; allusies en
aanspreekmomenten voor de bijzondere leefsfeer van deze groep maken een andere
analysecyclus uit. Belangrijk is deze studie omdat, ook al komt er m.i. nogal wat
overstatement van haar bevindingen voor, ze in elk geval duidelijk maakt dat deze
lieden een nadrukkelijker contingent hebben gevormd dan tot nog toe werd
aangenomen; dat de rijkere mensen kwamen, lijkt me vast te staan maar of daarmee
ook is uitgemaakt dat de anderen dat niet deden, is voor betwisting vatbaar.
C. Tindemans

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

1061
Streven
Negenenveertigste jaargang, 1981-1982, nrs. 1-11

Systematische inhoudsopgave
Artikelen
Redactioneel
In memoriam Jo F. Du Bois, Redactie

195

De come-back van de neutronenbom,
Editoriaal

196

Sociale en gedragswetenschappen
De smaak der distinctie. Kunstsociologie 222
bij Pierre Bourdieu, C. Crego en G. Groot
Rock against Religion, J. Koenot

406

Como Mexico no hay dos, J. De Vos

821

Mijn racisme, J. de Visscher

981

Kerk en theologie
201

Paus en Pool, P. Hebblethwaite

De ervaringscatechese,
211
pastoraal-theologisch gewaardeerd, W.L.
Boelens
Religieuze vredesbeweging in de
Verenigde Staten, P. Herby

303

Paus Wojtyla en de jezuïeten, R. Boudens 491
Bevrijdingstheologie in Europa, G. De
Schrijver

587

Wijs worden van je verleden: N.
Greitemann en W. Grossouw, W.L.
Boelens

653

Anglicanen en rooms-katholieken, P.
Hebblethwaite

683

Ambt en gemeenschap, J. Kerkhofs

763

Taoïsme I, D. van Coillie

725

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

811

Taoïsme II, D. van Coillie

Godsdienstbeleid in China, N. Standaert 915
Taoïsme in de Chinese Volksrepubliek,
D. van Coillie

925

Een kerk met overleg, O. Fisscher

1012

Wijsbegeerte
Leo Loewenthal en de Frankfurter Schule, 3
L. Abicht
Ethiek en menselijke erfelijkheid, J.F.
Malherbe

108

Humaniteit en communicatie, L.
Loewenthal

140

De waarheid is een vals begrip. Nietzsche 395
volgens anderen en zichzelf, G. Groot
Mulisch: knutselend heer en
wereldraadsel, G. Groot

736

De Frankfurter Schule en de Judenfrage, 875
L. Abicht
Het ethisch gehalte van het recht, F. Van 971
Neste

Politiek
De supermachten in het Nabije Oosten, 38
E. Faucompret
Daniel Berrigan, een profeet staat terecht, 99
P. Begheyn
Het Indiase federalisme uitgedaagd, B.
Ekka

128

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

1062

De come-back van de neutronenbom,
Editoriaal

196

Ontwikkelingen in Midden-Amerika,
L.L.S. Bartalits

236

Nicaragua binnen de grenzen van de
legaliteit houden, T. van Bijnen

314

Het Arabisch-Israëlisch conflict, L.L.S.
Bartalits

419

Hersenspoeling in Guatemala, F. Van
Bladel

502

Sociale rechtvaardigheid in India, W.
Fernandes

514

Het Brandt-rapport en de
600
gemeenschappelijke belangen van Noord
en Zuid, R. Embrechts
Tragische ontwikkelingen in Polen, L.L.S. 631
Bartalits
Twee Duitslanden. Hun mogelijkheden 774
en problemen, L.L.S. Bartalits
Robert Havemann (1910-1982), L. Abicht 785
Eén jaar Mitterrand I. Economische
politiek, T. Vandevelde

887

Egypte onder Sadat, E. Faucompret

901

Israël in crisis, E. Faucompret

989

Eén jaar Mitterrand II. Nieuwe
socialistische maatschappijvisie, T.
Vandevelde

1003

Geschiedenis
267

De Hanze herleeft, P. Krug

Hector Plancquaert, daensistisch politicus 832
en journalist, F. Van Campenhout

Economie
De haven van Antwerpen in Europees
perspectief, F. Suykens

705

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Wetenschappen
Teilhard de Chardin herdacht, geëerd...
vergeten? H. Jans

299

Mens en kosmos: een nieuwe
plaatsbepaling? H. Jans

442

Continentale luchtvervuiling, H. Jans

548

Nieuwe kijk op Jupiter, Saturnus en Pluto, 640
F. Bertiau
Honderd jaar na Charles Darwin, L.
Sequieros

694

Prigogine en Wildiers over Teilhard de
Chardin, F. Boenders

930

Literatuur
Proza van zeventig naar tachtig, B.M.
Salman

15

Binnenkamers of buitengebieden?
Nederlandse literatuur tussen 1970 en
1980, L. Geerts

29

Een derde generatie katholieke romans
in Engeland, J. Kuin

153

Seamus Heaney, H. Roeffaers

249

Werkelijkheid en woord in Duitse
literatuur 60-70, L. Verbeeck

358

Rutger Kopland. Een plek in uitzicht op 433
vroeger, op later, op verte, H. Van Belle
Duitse literatuur tussen 60 en 70: Walraff, 454
Böll, Handke, Frisch, L. Verbeeck
Kinderpoëzie van Hans Andreus, J. Van 556
Coillie
Dichters op de drempel van '80, J. Gerits 614
Van achter naar voren citeren. Een literair 714
verschijnsel door de eeuwen heen, P.
Beentjes
Ik maak de mythe. Hugo Claus over zijn 794
relatie met de antieken, P. Claes
De mythologie van H. Claus, C.
Tindemans

806

Paul de Wispelaere. Leven en letteren, P. 1030
van Suetendael

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Taalkunde
Taalkunde als ontwikkelingshulp, H.
Daras

526

Wetenschappelijke studie van literatuur, 942
A. Lefevere

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

1063

Theater
Theater in Israël, C. Tindemans

537

TV-drama, C. Tindemans

1021

Kunst
Natuur en kunst: Middelheim 1981, J.F. 51
Du Bois
Guy Vandenbranden. Kunst en integratie, 168
Ph. Mertens
Mario Merz en de Arte Povera, W. Van
Mulders

326

Film
Ordinary People. De werkzaamheid van 63
de sentimentaliteit, E. de Kuyper
De verloren kunst van het vertellen.
352
Enkele Amerikaanse commerciële films,
E. de Kuyper

Muziek
Wat zij van hun thema maakten. De kunst 338
van de variatie, J. van Ackere

Fora
Sociale en gedragswetenschappen
Gombrich: gevoel voor orde, C. Crego
en G. Groot

570

Kritische psychologie, G. Groot

843

Intellectuelen laten zich misleiden, G.
Groot

1043

Kerk en theologie
Edward Schillebeeckx: niet veroordeeld, 70
wel verdacht, R. Michiels

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

9e Internationaal Congres van de
AIEMPR, P. Vandermeersch

181

Deuren van waarneming. Publikaties over 367
de psalmen, P. Beentjes

Filosofie
Habermas, G. Groot

183

B.J. De Clercq over politiek-sociale
ethiek, L. Van Bladel

371

Politiek
1041

Over anarchisme, M. Abicht

Economie
Christenen en de economische orde, L.J.J. 281
van Eekelen
Positivistische wetenschap en economie, 470
F.A.M. van der Reep
Nobelprijs voor de Neo-Keynesiaan
James Tobin, M. Van Geel

573

Wetenschappen
Voor Rosalind Franklin kwam de
Nobelprijs te laat, H. Jans

665

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

1064

Literatuur
Bij de heruitgave van Cela's Bijenkorf,
G. Groot

374

Cambridge: rel over de functie van
literatuuronderwijs, J. Kuin

474

Noodlot en noodzaak bij G.G. Marquez, 476
G. Posson
Over Latijnsamerikaanse literatuur, J.
Flamend

1038

Taalkunde
De taalstudie en haar maatschappelijke
relevantie, J. Gerits

277

Een Zuidnederlands Woordenboek, J.
Gerits

749

Theater
De vrouw bij Shakespeare, C. Tindemans 73
Saterstukken, C. Tindemans

185

Restant en theater, C. Tindemans

669

Theater-in-blik, C. Tindemans

748

Theaterjubilea, C. Tindemans

844

Toneel in bezettingstijd, C. Tindemans

949

Kunst
Alfred Klinkan en zijn wonderwereld, P. 376
de Vree
78, 192, 288, 379, 476, 579, 672, 753,
848, 952, 1046

Boekbesprekingen

Alfabetische inhoudsopgave
Abicht, L.

Leo Loewenthal en de
Frankfurter Schule

3

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Abicht, L.

Robert Havemann
(1910-1982)

785

Abicht, L.

De Frankfurter Schule en 875
de Judenfrage

Abicht, M.

Over anarchisme

1041

Bartalits, L.L.S.

Ontwikkelingen in
Midden-Amerika

236

Bartalits, L.L.S.

Het Arabisch-Israëlisch
conflict

419

Bartalits, L.L.S.

Tragische ontwikkelingen 631
in Polen

Bartalits, L.L.S.

Twee Duitslanden. Hun
mogelijkheden en
problemen

Beentjes, P.

Deuren van waarneming. 367
Publikaties over de
psalmen

Beentjes, P.

Van achter naar voren
citeren. Een literair
verschijnsel door de
eeuwen heen

714

Begheyn, P.

Daniel Berrigan, een
profeet staat terecht

99

Bertiau, F.

Nieuwe kijk op Jupiter,
Saturnus en Pluto

640

Boelens, W.L.

De ervaringscatechese,
pastoraal-theologisch
gewaardeerd

211

Boelens, W.L.

Wijs worden van je
verleden: N. Greitemann
en W. Grossouw

653

Boenders, F.

Prigogine en Wildiers over 930
Teilhard de Chardin

Boudens, R.

Paus Wojtyla en de
jezuïeten

Claes, P.

Ik maak de mythe. Hugo 794
Claus over zijn relatie met
de antieken

Crego, C. & G. Groot

De smaak der distinctie. 222
Kunstsociologie bij Pierre
Bourdieu

774

491

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Crego, C. & G. Groot

Gombrich: gevoel voor
orde

570

Daras, H.

Taalkunde als
ontwikkelingshulp

526

De Kuyper, E.

Ordinary People. De
werkzaamheid van de
sentimen-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

1065

taliteit

63

De Kuyper, E.

De verloren kunst van het 352
vertellen. Enkele
Amerikaanse commerciële
films

De Schrijver, G.

Bevrijdingstheologie in
Europa

587

de Visscher, J.

Mijn racisme

981

De Vos, J.

Como Mexico no hay dos. 821
Een gesprek

De Vree, P.

Alfred Klinkan en zijn
wonderwereld

376

Du Bois, J.F.

Natuur en kunst:
Middelheim 1981

51

Ekka, B.

Het Indiase federalisme
uitgedaagd

128

Embrechts, R.

Het Brandt-rapport en de 600
gemeenschappelijke
belangen van Noord en
Zuid

Faucompret, E.

De supermachten in het
Nabije Oosten

38

Faucompret, E.

Egypte onder Sadat

901

Faucompret, E.

Israël in crisis

989

Fernandes, W.

Sociale rechtvaardigheid
in India

514

Fisscher, O.

Een kerk met overleg

1012

Flamend, J.

Over Latijnsamerikaanse 1038
literatuur

Geerts, L.

Binnenkamers of
buitengebieden?
Nederlandse literatuur
tussen 1970 en 1980

29

Gerits, J.

De taalstudie en haar
maatschappelijke
relevantie

277

Gerits, J.

Dichters op de drempel van 614
'80

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Gerits, J.

Een Zuidnederlands
Woordenboek

749

Groot, G.

Habermas

183

Groot, G.

Bij de heruitgave van
Cela's Bijenkorf

374

Groot, G.

De waarheid is een vals 395
begrip. Nietzsche volgens
anderen en zichzelf

Groot, G.

Mulisch: knutselend heer 736
en wereldraadsel

Groot, G.

Kritische psychologie

843

Groot, G.

Intellectuelen laten zich
misleiden

1043

Hebblethwaite, P.

Paus en Pool

201

Hebblethwaite, P.

Anglicanen en
rooms-katholieken

683

Herby, P.

Religieuze vredesbeweging 303
in de Verenigde Staten

Jans, H.

Teilhard de Chardin
herdacht, geëerd...
vergeten?

299

Jans, H.

Mens en kosmos: een
nieuwe plaatsbepaling?

442

Jans, H.

Continentale
luchtvervuiling

548

Jans, H.

665
Voor Rosalind Franklin
kwam de Nobelprijs te laat

Kerkhofs, J.

Ambt en gemeenschap

763

Koenot, J.

Rock against Religion

406

Krug, P.

De Hanze herleeft

267

Kuin, J.

Een derde generatie
katholieke romans in
Engeland

153

Kuin, J.

Cambridge: rel over de
functie van
literatuuronderwijs

474

Lefevere, A.

Wetenschappelijke studie
van literatuur

942

Loewenthal, L.

Humaniteit en
communicatie

140

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Malherbe, J.F.

Ethiek en menselijke
erfelijkheid

108

Mertens, Ph.

Guy Vandenbranden.
Kunst en integratie

168

Michiels, R.

Edward Schillebeeckx: niet 70
veroordeeld, wel verdacht

Posson, G.

Noodlot en noodzaak bij
G.G. Marquez

476

Redactie

In memoriam Jo F. Du
Bois

195

Redactie

De come-back van de
neutronenbom

196

Roeffaers, H.

Seamus Heaney

249

Salman, B.M.

Proza van zeventig naar
tachtig

15

Sequieros, L.

Honderd jaar na Charles 694
Darwin

Standaert, N.

Godsdienstbeleid in China 915

Suykens, F.

De haven van Antwerpen
in Europees perspectief

Tindemans, C.

De vrouw bij Shakespeare 73

Tindemans, C.

Saterstukken

705

185

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

1066

Tindemans, C.

Theater in Israël

537

Tindemans, C.

Restant en theater

669

Tindemans, C.

Theater-in-blik

748

Tindemans, C.

De mythologie van H.
Claus

806

Tindemans, C.

Theaterjubilea

844

Tindemans, C.

Toneel in bezettingstijd

949

Tindemans, C.

TV-drama

1021

Van Ackere, J.

338
Wat zij van hun thema
maakten. De kunst van de
variatie

Van Belle, H.

Rutger Kopland. Een plek 433
is uitzicht op vroeger, op
later, op verte

Van Bijnen, T.

Nicaragua binnen de
legaliteit houden

314

Van Bladel, F.

Hersenspoeling in
Guatemala

502

Van Bladel, L.

B.J. De Clercq over
politiek-sociale ethiek

371

Van Campenhout, F.

Hector Plancquaert,
daensistisch politicus en
journalist

832

Van Coillie, D.

Taoïsme I

725

Van Coillie, D.

Taoïsme II

811

Van Coillie, D.

Taoïsme in de Chinese
Volksrepubliek

925

Van Coillie, J.

Kinderpoëzie van Hans
Andreus

556

Vandermeersch, P.

9e Internationaal Congres 181
van de AIEMPR

Van der Reep, F.A.M.

Positivistische wetenschap 470
en economie

Vandevelde, T.

Eén jaar Mitterrand I.
Economische politiek

Vandevelde, T.

Eén jaar Mitterrand II. Een 1003
nieuwe socialistische
maatschappijvisie

887

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Van Eekelen, L.J.J.

Christenen en de
economische orde

281

Van Geel, M.

Nobelprijs voor de
Neo-Keynesiaan James
Tobin

573

Van Mulders, W.

Mario Merz en de Arte
Povera

326

Van Neste, F.

Het ethisch gehalte van het 971
recht

Van Suetendael, P.

Paul de Wispelaere. Leven 1030
en letteren

Verbeeck, L.

Werkelijkheid en woord in 358
Duitse literatuur 60-70

Verbeeck, L.

Duitse literatuur tussen 60 454
en 70: Walraff, Böll,
Handke, Frisch

Boeken
Achberger, K., Literatur als Libretto. Das 295
deutsche Opernbuch seit 1945
Achternbusch, T., Der Neger Erwin

96

Adamson, J., ‘Othello’ as tragedy

488

Adriaansens, H.P.M. & A.C. Zijderveld, 385
Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat
Alisch, L.-M. & L. Rössner,
Erziehungswissenschaft und
Erziehungspraxis

754

Allen, J., Theatre in Europe

962

Alstein, Het vertrek naar Amerika

85

Amis, K., Lucky Jim

582

Andriessen, H., Spiegel der werkelijkheid. 390
Gedachten over een eerbiedige
levenshouding
Anscombe, G.E.M., From Parmenides
to Wittgenstein

955

Aristarco, G., Marx, das Kino und die
Kritik des Films

870

Aron, R., Le spectateur engagé

956

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Augustinus, Belijdenissen

579

Baarda, T., Segmenten, studies op het
gebied van de theologie: Deel II
(Exegetica)

849

Baeken, R., Van liefde en ondeugd

583

Bakker, R., Wijsgerige antropologie van 848
de twintigste eeuw
Barish, J., The Antitheatrical Prejudice 1059
Barth, H., Bayreuther Dramaturgie. Der 294
Ring der Nibelungen
Barthes, R., De taal der verliefden

381

Baschwitz, K., Heksen en
heksenprocessen

852

Baxter, J., Shakespeare's Poetic Styles.
Verse into drama

387

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

1067

Beckett, S., Dramatische Dichtungen in 758
drei Sprachen
Beerekamp, H. e.a., Jaarboek Film 1981 760
Béhar, H., Vitrac, théâtre ouvert sur le
rêve

869

Berger, W.J. e.a., Studentenpastores:
‘Roependen in de Woestijn?’

1046

Bergman, I., Het Slangenei

96

Bergman, I., Dans van de Marionetten

96

Berkowitz, G.M., Sir John Vanbrugh and 967
the End of Restoration Comedy
192

Berlin, I., Russische denkers

Bernhard, T., Ueber alien Gipfeln ist Ruh. 291
Ein deutscher Dichtertag um 1980.
Komödie
Bieber, M., The History of the Greek and 865
the Roman Theatre
Boers, C., Wetenschap, techniek en
samenleving

956

Bohrer, K.-H., Plötzlichkeit. Zum
Augenblick des ästhetischen Scheins

79

Bois, C., Zu wahr, um schön zu sein

93

Bollen, R. & F. Moulaert, Racisten
hebben ongelijk

958

Booth, M.R., Victorian Spectacular
Theatre 1850-1910

857

Borges, J.L., De cultus van het boek en
andere essays

677

Borie, M., Mythe et théâtre aujourd'hui: 962
une quête impossible? Beckett, Genet,
Grotowski, Le Living Theatre
Bouwman, G., De vrouwelijke waarden 952
in de theologie van Paulus
Brasch, T., Engel aus Eisen

96

Brattinga, T., Theologie van het
socialisme

191

Braun, V., Stücke 2

679

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Brecht, B., Mutter Courage und ihre
Kinder

488

961
Brecht, B., Mutter Courage und ihre
Kinder. Eine Dokumentation der
Aufführung des Berliner Ensembles 1978
Brecht, B., Die Ausnahme und die Regel. 961
Eine Dokumentation der Aufführung des
Berliner Ensembles 1980
Brecht 81. Brecht in sozialistischen
Ländern

964

Brems, H., Al wie omziet. Opstellen over 480
Nederlandse Poëzie 1960-1980
Bresson, R., Noten zum Kinematographen 870
Brown, L., English Dramatic Form,
1660-1760

857

Brown, L.W., Amiri Baraka

679

Brown, R.E. e.a., Maria im Neuen
Testament

379

Brunt, E. & L., Het goede leven

753

678
Buddecke, W. & H. Fuhrmann, Das
deutschsprachige Drama seit 1945.
Schweiz-Bundesrepublik-Oesterreich-DDR
Buitkamp, J., Zo leer je Hebreeuws

390

Burggraeve, R., Van zelfontplooiing naar 675
verantwoordelijkheid
Burssens, G., Verzameld proza

583

Callaert, C., De Kornsteins

756

Carpenter, F.I., Eugene O'Neill

679

Chagoll, L., Zes jaren en zes maanden

382

Chalmers, A., Wat heet wetenschap

956

Chanan, M., The Dream that Kicks. The 871
Prehistory and the Early Years of Cinema
in Britain
Chedid, A., Les marches de sable

756

Chirat, R., Catalogue des films français 869
de long métrage
Clark, R.W., Freud. The Man and the
Cause

192

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Cook, A.J., The Privileged Playgoers of 1060
Shakespeare's London
Couperus, L., Verhalen

960

Cowen, R.C., Hauptmann. Kommentar
zum dramatischen Werk

387

Csampai, A., Don Giovanni (Mozart)

296

Danson, L., On King Lear

968

Daoust, Y., Roger Planchon: director
and playwright

857

de Jong, W.R. & W.A. de Pater, Van
redenering tot formele structuur, enige
hoofdstukken uit de logica

577

De Kruijf, G.G., Heiden, jood en christen 1049
Delfgaauw, B., Thomas van Aquino

79

Delius, F.C., Ein Held der inneren
Sicherheit

86

de Strycker, E., Beknopte geschiedenis
van de antieke filosofie

954

Denoo, J., Jeugdliteratuur

854

Denoo, J. e.a., Kunst in Vlaanderen
1945-1980

854

Descotes, M., Histoire de la critique
dramatique en France

294

Deurloo, K., Waar gebeurd; over het
onhistorisch karakter van bijbel-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

1068

se verhalen

78

De Vos, L., Jolie T'Hooft: een witboek

855

De Wispelaere, P., Mijn huis is nergens 1054
meer
Dhondt, U., Hedendaags denken en
christelijk geloof

191

Ditsky, J., The Onstage Christ. Studies
in the Persistence of a Theme

385

Dittmar, J., Thomas Bernhard

1056

Doan, D. e.a., Des Femmes dans la
Maison

677

Don Quishocking, Zolang het maar niet 759
dichterbij komt
Drakakis, J., British Radio Drama

858

Duerloo, K.A. e.a., Amsterdamse cahiers 289
voor exegese en Bijbelse theologie, deel
1
Durzak, M., Deutsche
Gegenwartsliteratur

678

Duvekot, W.S., Jezus Messias. Hoe
verstaan we dat?

579

Eberstein, B., Moderne Stücke aus China 862
Edwards, Ph. e.a., The Revels History of 966
Drama in English
Ellis-Fermor, U., Shakespeare's Drama 387
Elsom, J., Post-war British Theatre
Criticism

386

Emeljanow, V., Chekhov. The Critical
Heritage

386

Engels, F., Ludwig Feuerbach en het
einde van de klassieke Duitse filosofie

477

Farrell, J.T., Studs Lonigan

757

Featherstone, H., Een ander gezin.
Ervaringen in een gezin met een
gehandicapt kind

675

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Fiori, G., Antonio Gramsci

192

Fokkelman, J.P., Narrative Art and
Poetry in the Books of Samuel

1049

Frank, A.P., Das englische und
amerikanische Hörspiel

869

Frisch, M., Begegnungen. Ein Festschrift 860
für Max Frisch zum 70. Geburtstag
Frisch, M., Fünf Orte im Leben von Max 860
Frisch gesehen von Fernand Rausser
Funke, C., Schillers ‘Wallenstein’

964

Garber, M., Coming of Age in
Shakespeare

1059

Gault, F., Walesa

677

Geeraerts, J., Verhalen

854

Germonpré, C., Analytische Bibliografie 854
Kreatief, jaargang 1 tot 10
Gezelle, G., Verzameld dichtwerk, Deel 481
2. Gedichten, gezangen en gebeden &
Kleengedichtjes. Liederen, eerdichten et
reliqua
Gezelle, G., Verzameld Dichtwerk. Deel 853
3. The song of Hiawatha. Tijdkrans
Gielgud, K.T., A Victorian Playgoer

487

Giono, J., Oeuvres Cinématographiques, 96
1938-1959
Glaeser, G., Bertolt Brecht. Briefe

861

Glowna, V., Desperado City

870

Goddijn, H.P.M., Max Weber

852

Goldhahn, J., Vergnügungen unseres
Zeitalters

965

Goorney, H., The Theatre Workshop
Story

858

Grootaers, J., De onverwachte wending 289
Gundlach, A., Der andere Strindberg

680

Gurjewitsch, A.J., Das Weltbild des
mittelalterlichen Menschen

1052

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Hacking, I., Wat heeft filosofie met taal
te maken?

478

Hacking, I., Scientific Revolutions

956

Hadewijch, Van liefde en minne

1055

Hàhnel, M., Partei und Volk im
Verständnis Brechts

965

Haider-Pregler, H., Des sittlichen Bürgers 680
Abendschule. Bildungsanspruch und
Bildungsauftrag des Berufstheaters im
18. Jahrhundert
866

Hankey, J., Richard III

Häussler, I., Denken mit Herrn Keuner. 965
Zur deiktischen Prosa in den
Keunergedichten und
Flüchtlingsgesprächen
Hay, M. & Ph. Roberts, Bond. A Study of 386
his Plays
Hebblethwaite, B.L., The Problems of
Theology

479

Hecht, W., Materialien zu Brechts Mutter 488
Courage und ihre Kinder
Hegel, G.W.F., Fenomenologie van de
geest

1050

Henderson, J., Aristophanes: Essays in
Interpretation

865

Hildebrandt, D., Lessing. Biographie
einer Emanzipation

83

Hiley, J., Theatre at work. The story of
the National Theatre's production of
Brecht's ‘Galileo’

861

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

1069

Hinck, W., Rolf Hochhuth

292

Hinck, W., Geschichte als Schauspiel

965

Hinderer, W., Goethes Dramen

484

Hinderer, W., Kleists Dramen

678

Hirsh, J.E., The Structure of
Shakespearean Scenes

1058

Hofmann, J., Kritisches Handbuch des
westdeutschen Theaters

966

Holland, D., Fidelio

296

Holledge, J., Innocent Flowers. Women 863
in the Edwardian Theatre
Höller, H., Kritik einer literarischen
Form. Versuch über Thomas Bernhard

83

Horkheimer, M. & H. Marcuse, Filosofie 954
en kritische theorie
Huish, I., Horvath: a study

866

Huyssen, A., Drama des Sturm und
Drang

387

Innes, C., Holy Theatre. Ritual and the
Avant Garde

859

Jandl, E., Aus der Fremde. Sprechoper
in 7 Szenen

485

Jaron, N., Das demokratische Zeittheater 859
der späten 20er Jahre. Untersucht am
Beispiel der Stücke gegen die Todesstrafe
Jens, W., Literatur und Kritik

293

John, N., English National Opera Guides, 296
Vol I
John, N., English National Opera Guides. 296
Traviata, Otello, Rosenkavalier, Tristand
und Isolde
Jomaron, J., La Mise en scène
contemporaine II. 1914-1940

964

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Kaelin, E.F., The Unhappy
Consciousness. The Poetic Plight of
Samuel Beckett

962

Kass, J.M., Robert Altman

870

Kassies, J., Op zoek naar Cultuur

80

Kawatake, T., Das Barocke im Kabuki - 963
Das Kabukihafte im Barocktheater
Kempowski, W., Wij scharen ons om de 86
troon
Kierkegaard, S., Het dagboek van de
verleider

1051

Kipphardt, H., Theaterstücke

860

Kirchhoff, B., Body-Building

94

Kirsch, A., Shakespeare and the
Experience of Love

968

Knapp, G.P., Max Frisch

860

Knopf, J., Brecht-Handbuch

88

Knörrich, O., Formen der Literatur in
Einzeldarstellungen

383

Knowlson, J., Samuel Beckett. Krapp's
Last Tape

964

Köchler, H., Skepsis und
Gesellschaftskritik im Denken Martin
Heideggers

848

Kocks, K., Brechts literarische Evolution 861
Koestler, A., De menselijke tweespalt

676

Kolkenbrock-Netz, J., Fabrikation.
Experiment. Schöpfung. Strategien
ästhetischen Legitimation im
Naturalismus

1056

Kooiman, D.A., Alles moet anders

80

964
Kranz, D., Positionen. Gespräche mit
Regisseuren des europäischen Theaters
Krischke, T., Ödön von Horvath

1056

Kuhn, A.K., Der Dialog bei Frank
Wedekind

966

Lagercrantz, O., Strindberg

88

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Lagny, M. e.a., La Révolution Figurée.
Film, Histoire, Politique

390

Lam, H. & S. Strikwerda, Leer mij de
vrouwen kennen. Werkboek over
feminisme en christendom

953

Lambrecht, J., Daar komt toch eens...
Opstellen over verrijzenis en eeuwig
leven

290

Lambrecht, J., Hij gaat voor ons uit.
Jezus volgen in het Marcusevangelie

580

Lange, W., Theater in Deutschland nach 89
1945
Lavine, W.R., In a glamorous fashion,
the fabulous years of costume design

295

Lecourt, D., L'ordre et les jeux

577

Leggatt, A., Ben Jonson

1059

Leibniz, G.W., Metafysische
verhandeling

287

Leibniz, G.W., New Essays on Human
Understanding

287

Leist, M., Kinderen en de ervaring van
de dood

82

578
Lemaire, T., Het Vertoog over de
Ongelijkheid van Jean-Jacques Rousseau
858

Lewis, P., Radio Drama

Lohfink, N., ‘Ich will euer Gott werden’ 379
Lotz, J.B., In jedem Menschen steckt ein 380
Atheist
Lotz, J.B., De acht zaligsprekingen

380

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

1070

Lukács, G., Gelebtes Denken

1052

Lüthi, H.J., Max Frisch. ‘Du sollst dir
kein Bildnis machen’

860

Lützeler, P., Romane und Erzählungen
der deutschen Romantik

480

Lyotard, J.F. & J.L. Thébaud, Au Juste

80

Mach, E., Natuurkunde, wetenschap en 81
filosofie
McIntyre, H.G., The Theatre of Jean
Anouilh

863

Mackerras, C., The Performing Arts in
Contemporary China

862

Maibohm, L., Fritz Lang

870

Maier, J. & P. Schäfer, Kleines Lexicon 672
des Judentums
Manders, H. & H. van de Spijker,
Pastoraat met handen en voeten?

673

Mathes, J., Prosa des Jugendstils

1055

Mayer, M., Versuche über die Oper

391

Meier, A., Georg Büchner. ‘Woyzeck’

485

Mill, J.S., De onderwerping van de vrouw 478
Mitchell, J., Psychoanalyse en Feminisme 1053
Morgan, F., The Female Wits. Women
Playwrights on the London Stage
1660-1720

863

Moss, L., Arthur Miller

866

Mrozek, S., Tango und andere Stücke

89

Mrozek, S., Amor und andere Stücke

864

Mühr, A., Mephisto ohne Maske. Gustaf 967
Gründgens
Muir, K. & S. Wells, Aspects of
Shakespeare's Problem Plays

1058

Müller, H., Theater der Restauration

864

Müller-Michaels, H., Deutsche Dramen 965

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Mullin, M. & K.M. Muriello, Theatre at 90
Stratford-upon-Avon
Nagier, A.M., Shakespeare's Stage

866

Nelissen, W., Jotie T'Hooft

482

Nevo, R., Comic Transformations in
Shakespeare

387

Nicholl, C., The Chemical Theatre

90

Niesz, A.J., Dramaturgy in German
Drama

857

Nigg, W., Teresia van Avila en haar tijd 477
NN, Vlegels op de dorsvloer. Feestbundel 1047
voor Thomas Naastepad
Osborne, J., Die Meininger, Texte und
Rezeption

90

Oswald, J., The Discordant, Broken,
Faithless Rhythm of Our Time

864

Pahlen, K., Das Grosse Heyne Opern
Lexikon

1058

Parret, H., Filosofie en taalwetenschap

293

Pasolini, P.P., De ketterse ervaring

483

Patterson, M., The Revolution in German 860
Theatre 1900-1933
Patterson, M., Peter Stein, Germany's
leading theatre director

961

Peperzak, A., Systematiek en geschiedenis 1052
856

Pfistner, H.-J., Strategien der
Interpretation

Pflüger, I., Theaterkritik in der Weimarer 91
Republik
Pleysier, L., De weg naar Kralingen

757

Pieterson, M., Het technisch labyrint

753

Pillau, H., Die fortgedachte Dissonanz. 961
Hegels Tragödientheorie und Schillers
Tragödie
Piscator, E., Theater. Film. Politik.
Ausgewählte Schriften

91

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Pittock, M., Ernst Toller

294

Podol, P.L., Fernando Arrabal

867

Poincaré, H., Wetenschap en hypothese 81
958

Poliakov, L., De arische mythe

Popper, K.R., Die beiden Grundprobleme 954
der Erkenntnistheorie
Pott, H.-G., Die schöne Freiheit

287

Prickett, S., The Romantics

384

Puppentheater international

91

Recktenwald, H.C., Wörterbuch der
Wirtschaft

384

Redmond, J., Themes in Drama 3

865

293
Reich-Ranicki, M., Entgegnung. Zur
deutschen Literatur der siebziger Jahre
Reich-Ranicki, M., Nachprüfung

293

Reilly, J.H., Jean Giraudoux

867

91
Reinking, W., Spiel und Form.
Werkstattbericht eines Bühnenbildners...
Renoir, J., La Règle du Jeu

869

Reve, G., De Vierde Man

87

Rhodes, N., Elizabethan Grotesque

92

Richie, D., Ozu

871

Riha, K., Commedia dell'arte

759

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

1071

Roberti, J.C., Le Théâtre populaire

486

Rohmer, E. & C. Chabrol, Hitchcock

484

Rosenfeld, S., Georgian Scene Painters... 1060
Rowse, A.L., Shakespeare's Globe

865

Rüberg, R., Helft den Menschen Glauben 674
Ruyslinck, W., De boze droom het
medeleven

959

Salgado, G., English Drama

93

Sander, E., Gesellschaftsliche Struktur 84
und literarischer Ausdrück. Ueber ‘Die
letzten Tage der Menschheit’ von Karl
Kraus
Sanders, N. e.a., The ‘Revels’ History of 93
Drama in English
Sandford, J., Deutsche Dramaturgie des 967
Grotesken um die Jahrhundertwende
Sartre, J.-P., Magie en emotie

382

Schäfer, J., Commonwealth-Literatur

757

Scheible, H., Arthur Schnitzler in neuer 967
Sicht
Scheltens, D.F., Mens en mensenrechten 849
Schillebeeckx, E., Kerkelijk ambt

290

Schimmel, A., Uw rijk kome

477

Schlösser, F. e.a., Helft den Menschen
Glauben

674

Schmidgall, G., Shakespeare and the
Courtly Aesthetics

1059

Schmidt, P., Meyerhold at Work

387

Schmitz, I., Dokumentartheater bei Peter 867
Weiss
Schnelling, H.M., Christopher Fry's
Seasonal Comedies

868

Schoenbaum, S., William Shakespeare

866

Schopenhauer, A., Ein Lesebuch

288

Schopenhauer, A., De wereld een hel

288

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Schopenhauer A., Werke in Zehn Bänden 288
Schouwenaars, C., Winters Verweer

383

Schreiber, U., La Bohème

296

Schulz, G., Heiner Müller

486

Schulz, G.-M., Die Ueberwindung der
Barbarei. Johann Elias Schlegels
Trauerspiele

95

Schwab, G., Samuel Becketts Endspiel
mit der Subjektivität

758

Schwarz, A., From Büchner to Beckett

486

Schwimmer, H., Karl Valentin

486

Scofield, M., The Ghosts of Hamlet

388

Seeslen, G., Kino der Angst

295

Seeslen, G., Kino des Utopischen

295

Seeslen, G., Mord im Kino

295

Seeslen, G. & C. Weil, Kino des
Phantastischen

295

Seeslen, G. & C. Weil, Aesthetik des
erotischen Kinos

295

Seeslen, G. & C. Weil, Western-Kino

295

Servan-Schreiber, J.-J., De uitdaging

582

Siblewski, K., Martin Walser

1056

Siciliano, E., Pasolini

84

Siebig, K., ‘Ich geh' mit dem Jahrhundert 93
mit’. Ernst Busch
Siede-Hiller, C., Zwischen Kunstfreiheit 966
und Kontrolle
Silberman, M., Heiner Müller

759

Silk, M.S. & J.P. Stern, Nietzsche on
Tragedy

678

Sint-Jozefscollege, Aalst

872

Smit, J., Speelruimte; een structurele
lezing van het evangelie

79

Snoek, P., Schildersverdriet

960

Spectaculum 32

94

Spectaculum 33

95

Spillebeen, W., Ida Gerhardt

584

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Spreckelsen, U., Die Konzeption ‘Family 94
Life’ im zeitgenössischen englischen
Drama
Stadelmaier, G., Lessing auf der Bühne 388
Stambolian, G. & E. Marks,
676
Homosexualities and French Literature
Stanomir, G., Die rumänische Dramatik 94
nach 1945
Stephan, V., Studien zum Drama des
Russischen Symbolismus

388

Stephens, J.R., The Censorship of English 487
Drama 1824-1901
Steppat, M., The Critical Reception of
Shakespeare's ‘Antony and Cleopatra’
from 1607 to 1905

487

Stone, P.W.K., The Textual History of
King Lear

866

Streefland, J., Woorden om mee te leven 1047
Styan, J.L., Modern Drama in Theory
and Practice

862

Swift, C., The performing world of the
actor

759

Syberberg, H.J., Die Freudlose
Gesellschaft

760

Sylvanus, E., Stücke

94

Tenschert, V., Die Weigel

868

Thomas, L.L., Ordnung und Wert der
Unordnung

487

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

1072

Thomsen, C.W., Das englische Theater 93
der Gegenwart
T'Hooft, J., Verzamelde gedichten

855

Toole, J.K., A Confederacy of Dunces

483

Tromp, N., Mens is meervoud

953

Tulloch, J., Chekhov

95

Urkowitz, S., Shakespeare's Revision of 488
‘King Lear’
Van Aken, P., De blinde spiegel

291

Van Bockstaele, G., Het
Sint-Maartensinstituut

82

Van Bruggen, J., Wegwijs in
Bijbelvertalingen

476

Vancampenhout, L., De erfprins

854

Van Cleve, J.W., Harlequin Besieged.
The Reception of Comedy in Germany
during the Early Enlightenment

389

van der Keuken, J., Zien, Kijken, Filmen 484
Van der Veen, A., Het wilde feest

1054

Van der Veen, A., In liefdesnaam

1054

van der Woude, A.S., Bijbels Handboek 581
van de Walle, A.R., Tot het aanbreken
van de dageraad

851

Van Eemeren, F.H. & W.K.B. Koning,
Studies over taalhandelingen

1056

van Hekken, R., Leven op het lemmet

87

van Peursen, C.A. & E.J. Petersman,
Metafysica

579

van Reijen, W., Filosofie als kritiek

849

van Ruysbeek, E., Verzamelde gedichten 960
Van Suetendael, P., De twijfel als
methodiek

1054

Verschaeviana, jaarboek 1981

755

Viehoff, R., Literaturkritik im Rundfunk 856

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Vinçon, I., Die Einakter Bertolt Brechts 487
487

Voigts, M., 100 Texte zu Brecht

vom Hofe, G. & P. Pfaff, Das Elend des 83
Polyphem. Zum Thema der Subjektivität
bei Thomas Bernard...
von Becker, P., Georg Büchner. ‘Dantons 485
Tod’
Vormweg, H., Peter Weiss

867

Waack, R., Wolfgang Heinz

93

Waaijman, K., Psalmen bij het zoeken
van de weg

1048

Waaijman, K., Psalmen bij ziekte en
genezing

1048

Walk, C., Hofmannsthals ‘Grosses
Welttheater’

760

Walschap, G., De verloren zoon

87

Walton, J.M., Greek Theatre Practice

865

Wandor, M., Understudies. Theatre and 863
Sexual Politics
Ward, J., The Social and Religious Plays 88
of Strindberg
Warris, L., Openbaring. Symboliek van 672
het Hebreeuws
Wegweisungen. Briefe an junge
Menschen 1943-1949

381

Weima, J., Reiken naar oneindigheid

381

Weiss, P., Notizbücher 1971-1980

759

Westerlinck, A., De oude taaltovenaar
Guido Gezelle

853

Werner, R.M., Impressionismus als
literaturhistorischer Begriff

868

1058
Wheeler, R.P., Shakespeare's
Development and the Problem Comedies
Wieghaus, G., Heiner Müller

868

Wöhrmann, A., Das Programm der
Neuklassik

389

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Wojnowitsj, W., De troonpretendent. De 292
verdere lotgevallen van soldaat Iwan
Tsjonkin
Wolkers, J., Brandende liefde

758

Woodrow, A., De nieuwe sekten

754

X., Sur l'aménagement du Temps

289

X., De Belgische Film in Beeld

869

Zeller, K., Pädagogik und Drama.
Untersuchungen zur Schulcomödie
Christian Weises

389

Zmegac, V., Geschichte der deutschen
Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart

84

Zorza, V. & R., Aanvaard afscheid

479

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

binnenkant achterplat

Personalia
Dr. Monika Abicht, geboren 1941. Licentiaat klassieke filologie, doctor in de
sociologie aan de University of Cicinnati, VSA. Actief in feministische en andere
bewegingen. Lerares Arbeidershogeschool Brussel.
Adres: Jules Moretuslei 94, B-2610 Wilrijk.
Dr. Jacques de Visse her, geboren 1943. Promoveerde op een proefschrift over
Macbeth. De tragiek van het kwaad. Publiceerde De immorele mens (1975),
‘Zielekanker’. Symboliek in de filmkunst van Ingmar Bergman (1976) en Immanuel
Kant. Over Schoonheid (1978). Doceert kunstfilosofie en sociale filosofie aan de
Hogere Instituten voor Architectuur en Beeldende Kunsten (Sint-Lucas) te Gent.
Adres: Paul Fredericqstraat 46, B-9000 Gent.
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.
Ir. Olaf A.M. Fisscher, geboren 1947. Studeerde bedrijfskunde aan de T.H. Twente
en wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Sinds 1975 is hij als
wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Vakgroep Arbeids- en
organisatiepsychologie van de Rijksuniversiteit te Groningen. Publiceerde, samen
met W. Boelens, Geloven in samenleven.
Adres: RU Groningen, Rode Weeshuisstraat 8, NL-9712 ET Groningen.
Ger Groot, geboren 1954. Studeert theologie aan de Katholieke Hogeschool
Amsterdam en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Vertaler van Filosofie
als strenge wetenschap van Husserl (Boom, 1980).
Adres: Borneostraat 11, NL-1094 CE Amsterdam.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit Gent, promoveerde in 1966. Is docent theaterwetenschap aan de
Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B-2520 Edegem.
Toon Vandevelde, geboren 1952. Studeerde economie en filosofie aan de KU Leuven.
Wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit TEW van de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Oude Baan 422, B-3000 Leuven.
Fernand Van Neste s.j., geboren 1931. Studeerde filosofie, theologie en recht. Doceert
aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen, Faculteit
Rechtsgeleerdheid.
Adres: Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

Paul van Suetendael, geboren 1958. Licentiaat Germaanse filologie. Publiceert in
Restant, Antwerp studies in literature en Vlaamse Gids.
Adres: Van Helmontstraat 12, B-2000 Antwerpen.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 49

